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ELŐSZÓ 

 

Kedves Pedagógusok! 

 

A szociális (vagy más szóval: állampolgári) kompetencia egyike a legfontosabbaknak, hiszen 

közösségben, társadalomban élünk és a nevezett képesség éppen erre a körülményre 

vonatkozik.  

A társadalomban élés körülményei és következményei: a jogok, kötelességek és elvárások 

azóta léteznek, amióta az ember közösségben él. Ezek a körülmények persze időről időre 

változnak – véleményünk szerint a legutóbbi ilyen, markáns változás mintegy tíz-tizenöt éve 

következett be: ezt pedig a Digitális Kor hozta. Életünk, mindennapjaink, munkánk, 

tevékenységünk gyökeresen átalakult, amióta megjelent az Internet, a mobil telefon, az e-mail, 

a Facebook és rengeteg más, a mikroelektronika fejlődésén nyugvó eszköz és lehetőség. A 

mai generáció naponta hosszú órákat tölt a neten; virtuális közösségben, olyan társai és 

levelező partnerei lehetnek, akiket soha nem látott és lehet, hogy nem is fog látni; olvassa a 

híreket, miközben – ugyancsak a Digitális Kor nemszeretem “vívmányaként” körülvesz 

bennünket a manipuláció, a hamis hírek, az alternatív valóság világa. Gyerekeink élvezik a 

megnyílt új lehetőségeket, de nagymértékben védtelenek az új, káros jelenségekkel szemben.  

A szociális (állampolgári) kompetencia tartalma ezért ma más kell legyen, mint akár húsz évvel 

ezelőtt. Ezekről az új körülményekről, követelményekről, tennivalókról, jellemzőkről szól a 

projektben kidolgozott összesen ötvennégy téma. (Kilencszer három az általános iskolásoknak 

és kilencszer három a középiskolásoknak. Ezek mindegyike szabadon választható; szabad az 

átjárás a két korosztály eltérő témái között is.)  

A Digitális Kor követelményei szerteágazóak, ezért a projekt-csapatnak válogatni kellett. Ezt a 

válogatást egy nemzetközi felmérés előzte meg: ennek során pedagógusok is, tanulók is 

véleményt mondhattak, hogy a rengeteg témakör közül melyeket dolgozzuk ki. A 

témaválaszték tehát a mi döntésünk, de az önök véleményére támaszkodik. A témaköröket 

szabadon forgatható “tankönyvben” dolgoztuk ki és a jelen tanári segédanyag ezen témakörök 

tanításához kíván Önöknek segítséget nyújtani.  

A kidolgozott anyagok alapváltozata angol; teljes kifejtése a projekt nemzetközi volta miatt 

angolul történt. A magyar nyelvű változat ennek rövidített kivonata illetve néha újragondolása, 

és nem fordítása; emiatt célszerű a magyar és az angol változatot egyszerre használni. Több 

olyan rész is van az angol alapanyagban (például az elektronikus változat), amelyik a jelen 

magyar nyelvű kivonatban  nem is jelenik meg – de az angol is könnyen érthető, alkalmazható 

és felhasználható. A témák jórészt önállóak és szabadon választhatóak, vagyis nincs szükség 

az egész anyagot a 1. téma A. moduljától kezdeni és a témákon és a modulokon sorba menni. 

(Emiatt itt-ott némi ismétlés is előfordulhat az egyes modulok egyes részei között.) A 

felhasználandó  témát és  a modult a pedagógus határozza meg – akár a tanulók 

véleményének kikérése után is.  
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A Tanári Segédanyag (TSA) a tankönyv témáihoz nyújt háttéranyagot, irodalmi 

hivatkozásokat, estenként a házi feladatok (egyik lehetséges) megoldását. Az elektronikus 

változat a kidolgozott témmák power point-os változatai; ez a tanárok munkáját segíti. Miután 

a képi anyag (a ppt-fóliák) csak angolul jelennek meg, igyekeztünk a rajtuk lévő szöveget 

minimálisra csökkenteni. (Egyáltalán nem baj, ha a témakör egyszerűsített angol szókincsével 

a pedagógusok is, a tanulók is rendelkeznek. A Digitális Korban a lingua franca az angol 

nyelv.) 

Nem egyértelmű az iskolák viszonya a mobil telefonok használatához – a zömük inkább tiltja, 

mind engedi és végképp kevés hely az, ahol felhasználják az oktatáshoz. Véleményünk szerint 

ez nincsen jól; az okos telefonokat nagyszerűen lehet az oktatás céljaira használni és a tanulók 

úgyis használják… Ezért kidolgoztuk a témakörök okostelefonos változatát is. Ez kiválóan 

alkalmazható az otthoni tanulás során, de nagy segítséget nyújthat az órai munkában is.  

A kidolgozott anyagban módszertani javaslatokat is találnak – célszerű ezeket megfontolni, de 

természetesen a pedagógus maga dönti el, hogy milyen módszereket tart a 

legalkalmasabbnak az adott téma/modul tanítása során. Hasonlóképpen, csak javaslat az 

elkészített óravázlat is – a konkrét terveknek és alkalmazott oktatási módszereknek 

megfelelően ezt is a konkrét órára kell szabni. 

Szándékaink szerint egy modul anyaga egy tanórában elsajátítható. Itt is a pedagógus dönti 

el azonban, hogy az alkalmazott módszertan vagy egyéb szempontok miatt az adott modult 

nem egy, hanem több órában tanítja. 

 

Jó és sikeres oktatást kíván 

 

  a nemzetközi projekt csapata,  és külön 

  a SUPREX Kft, a magyar nyelvű kiegészítés elkészítője 

 

 

Kelt Felsőnyéken, 2019-ben. 
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1. TÉMA 

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

 

A. MODUL: A TÁRSADALOM JELLEMZŐI ÉS STRUKTÚRÁJA 

 

A társadalmat sokféleképpen jellemezhetjük: az őt alkotó emberek jellemzőin keresztül, a 

társadalmi folyamatok rendjén keresztül, a hatalom gyakorlási módján keresztül, stb. Az egyik 

leggyakoribb jellemzési mód az adott társadalom gazdasági jellemzőire támaszkodik. Emiatt 

beszélünk agrár (földművelő)-társadalomról (ahol a földművelés a legjellemzőbb gazdasági 

tevékenység), vagy ipari társadalomról (itt az eszközök előállítási módja ipari). A múlt század 

közepe óta „információs társadalomban” élünk, mert a gazdasági-társadalmi élet legfontosabb 

jellemzője az információ lett és az információ állítja elő az egyes társdalmak GDP-jének (Gross 

Domestic Product; Hazai Össztermék) zömét.  

A Wikipédia szerint 

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1rsadalom_(fogalom)):  
Az információs társadalom (angolul information society) elmélete szerint 
a társadalomban az információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése 
jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység. Ennek közgazdasági társfogalma 
a tudásgazdaság, amely szerint az értelem gazdasági hasznosításán keresztül érték jön 
létre. Ennek a társadalomtípusnak a sajátossága az információ-technológia központi szerepe 
a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban. 

A „tudásiparban” több szegmenset szokás megkülönböztetni (ld fentebb: az információ 
előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése); és a tudás központi fontosságú 
erőforrássá vált, amely magában foglalja az információ, az adatok, a szimbólumok, a kultúra, 
ideológia és az értékek fogalmait. Míg az előző, ipari társadalomban a fő jellemző a gép, az 
energia, az ipari termékek és a dolgozók zöme is ezen tevékenységi körökben dolgozik, a mai 
társadalomban a dolgozók zöme már „tudásával” és nem a gépével dolgozik.  

Az információs társadalom megértéséhez természetesen tisztában kell lenni az információ 
fogalmával. Információ alatt minden olyan minket ért benyomást értünk, amelynek 

● értelme és értéke van a számunkra; 

● tartalmát kommunikáció során szerezzük meg; 

● amely számunkra új. 

A fentiekből következik, hogy az információ nem abszolút fogalom: van, ami valaki számára 
értékes és hasznos (ezt ez a személy információnak definiálja), míg mások számára értéktelen 
és haszontalan, vagyis ezen személyek nem tartják információnak.  

Az információ fogalmát eredeti jelentése is segíti megérteni: a latin informare jelentése, 
formázni, újraformázni. Vagyis, ami eddigi tudásunkat „nem formázza át” (nem finomítja, nem 
bővíti, nem növeli), az számunkra nem információ.  

Az információs társadalom jellemzői többek között: 

● az információs technológia a társadalom minden szegletét érinti; 

● az információ egyúttal gazdasági fogalom is: áru, amelynek értéke és költségei 
vannak és amely nyereséget és veszteséget is tud generálni; 

● jelentősen megváltoznak a munkapiaci jellemzők: átalakul a társadalomban a 
munkavállalók struktúrája; sok régi munkahely és munkakör megszűnik és nagyon sok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1rsadalom_(fogalom))
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zgazdas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tud%C3%A1sgazdas%C3%A1g&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Inform%C3%A1ci%C3%B3-technol%C3%B3gia&action=edit&redlink=1
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új is keletkezik. Ezzel egy időben, számos korábbi szakma elértéktelenedik és sok 
olyan viszont előretör, amely tíz évvel ezelőtt még nem is létezett;  

● a munkavégzés térben és időben is átalakul: gyorsan terjed az otthon is végezhető 
munka (angolul: „home office”); drasztikusan átalakul a kereskedelem (az on-line 
kereskedelem óriási mértékben növekedik), a beszerzés a világ bármely tájáról 
lehetővé válik az internet segítségével; 

● drasztikusan átalakul a kultúra és átalakul a kultúrához való hozzáférés lehetősége is. 
Gyorsan terjed a (sokszor értéktelen) tömegkultúra, viszont az Internet a kultúra 
különböző forrásaihoz korábban elképzelhetetlen lehetőségeket és hozzáférést 
biztosít. 

 

Az információs társadalom hallatlan lehetőségeket biztosít, ugyanakkor új törésvonalak is 
jelenhetnek meg a társadalomban attól függően, hogy – bármilyen okok miatt – eltérő lehet az 
egyes emberek és/vagy embercsoportok információhoz való hozzáférése. Ezt a témát majd a 
C. modul járja körül részletesebben.  

 

 

A házi feladatok lehetséges megoldásai  

(más megoldások  is lehetségesek; a pedagógus dönt, hogy elfogadja-e őket) 

 

1. Az információ szót sokféleképpen használhatjuk: adat, benyomás, érzések, 

dokumentumok, (kapott) ötletek, tények valamiről, stb.  

 

2. Információs társadalomnak azt a társadalmat nevezzük, amelyben a tudás alapvetően 

meghatározó erőforrás lett és ahol a nemzetgazdaság eredményeinek zömét a tudás 

illetve az információ hozza. 

 

3. Az információs társadalom legfontosabb jellemzői: a tudásipar megléte; a nemzeti 

össztermék (GDP) zömét ez a tudásipar hozza; a tudás termékké vált és költsége és 

hozama is van; széles körben elterjedt és sokközpontú; az információ előállítása, 

gyűjtése, továbbadása, felhasználása.  

 

4. Sokan foglalkoztak az Információs Társadalommal és sokan próbáltak definíciót is 

alkotni számára; érdemes megemlíteni Daniel Bellt, az amerikai szociológust, aki az 

elsők között alkotta meg az új társadalom nevét. 

 

5. Az Információs Társadalom többek között az alábbi lényeges változásokat generálta: 

 

● az emberek „megközelítésének” (ti. a velük kapcsolatba kerülésének) 

gyökeresen új módjai; 

 

● gyökeresen új módszerek és kapcsolati lehetőségek a közösségben és a 

társadalomban; 

 

● megváltozott szociális és gazdasági körülmények és működési feltételek; 
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● a társadalom szerkezetének megváltozása annak függvényében, hogy ki 

mennyire fér hozzá az információhoz; 

 

● a piaci és egyéb adatokhoz való könnyű hozzáférés. 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás is lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi az információ? 

a. kommunikáció 

b. zeneszám 

c. egy jó film 

d. amit a barátom mond 

e. ami számomra új és fontos 

 

2. Mi az Információs Társadalom? 

a. amelyben az információ a legfontosabb erőforrássá vált 

b. ahol sok cipőt állítanak elő; 

c. ahol olcsó a rádió; 

d. ahol nincs vonatközlekedés; 

e. ahol sok az autó. 

 

3. Mi az, ami az alábbiak közül NEM jellemzője az Információs Társadalomnak? 

a. csak néhány közösségben található; 

b. az adatokhoz mindenki hozzájuthat; 

c. a társadalom minden szegletét behálózza; 

d. az adatáramlás rendkívül gyors; 

e. az információ alárendelt szerepet játszik. 
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4. Mi az a tudásipar? 

a. a fémipar másik neve 

b. amikor a tudás iparkodik növekedni 

c. amikor a tudás hasznosítása ipari méreteket ölt 

d. amikor tudjuk, hogy az ipar hogyan fejlődik 

e. amikor a tudás az iparból származik 

 

5. Milyen jelenség kapcsolódik az Információs Társadalomhoz? 

a. a pénzátutalások megnövekedett sebessége 

b. az állampolgári ügyek zöme elektronikus útra kerül 

c. az elektronikus tömegmédia elterjedése 

d. az információ értékké válása 

e. a felsoroltak mindegyike 

 

6. Mi történik, ha az embereket túlterhelik információval? 

a. semmi 

b. az emberek elmenekülnek 

c. az emberek még több információt követelnek 

d. az emberek nem tudják a rengeteg információt hasznosan feldolgozni 

e. az emberek súlyosan megbetegednek 

 

7. Milyen az igazán értékes információ? 

a. nagyon régi 

b. ami nem érint bennünket 

c. ami  csak a szomszédot érdekli 

d. ami számunkra releváns és fontos 

e. amit mi terjesztünk 

 

8. Az információs társadalmakban… 

a. a számítógépek száma gyorsan növekszik 

b. a számítógépek száma gyorsan csökken 

c. a számítógépek száma nem változik 

d. a lehetséges számítógépes alkalmazások száma gyorsan csökken 

e. a mobil telefonok egyre lassabbak 

 

9. Az információs társadalmakban a társadalmi változások… 

a. nem figyelhetők meg 

b. jelentéktelenek 

c. mind pozitívak 

d. zömmel pozitívak, de van negatív is 

e. mind negatívak 

 

10. Az információs társadalom… 

a. csak bajt hozott 

b. nem hozott semmit 

c. csak jót hozott 

d. zömmel jót hozott, de vannak veszélyek is 

e. már rég elmúlt 
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IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. Az Információs Társadalomban az információ a legfontosabb erőforrás. IGAZ–HAMIS 

2. Az Információs Társadalom a 19. században kezdődött. IGAZ – HAMIS 

3. Az információ az, ami a számunkra értéktelen.  IGAZ – HAMIS 

4. Csak az az információ számunkra, ami új ismeretet nyújt.  . IGAZ – HAMIS 

5. Az információnak nem kell pontosnak lenni.   IGAZ – HAMIS 

6. Az Információs Társadalom a 21. században kezdődött. . IGAZ – HAMIS 

7. Az Információs Társadalom mint fogalom 1970 körül jelent meg. IGAZ – HAMIS 

8. Az InformációsTársadalom műszaki alapja a mikroelektronika fejlődése.IGAZ–HAMIS 

9. Az Információs Társadalom jellemzője a tudásipar. IGAZ–HAMIS 

10.  Az Információs Társadalom még meg se jelent. IGAZ–HAMIS 

 

NYÍLTVÉGŰ, KIEGÉSZÍTENDÖ MONDATOK 

1. Az Információs Társadalom az, ….(amikor az információ válik a legfontosabb 

erőforrássá) 

2. A tudásipar azt jelenti, hogy… (a tudás felhasználása ipari méretűvé válik) 

3. Az Információs Társadalom technikai alapja a… (mikroelektronika fejlődése) 

4. Az információnak számomra… (újnak és relevánsnak kell lenni) 

5. A már korábbanról ismert információ megismétlése annyiban hasznos, 

amennyiben….(megerősíti a korábbanról már ismert információt) 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KÉRDŐ MONDATOK 

1. Ki volt az elsők egyike, aki az „Információs Társadalom” megjelölést használta? (Daniel 

Bell) 

2. Mit jelent az „informatio” latinul? (Formát adni valaminek, újraformálni) 

3. Az Információs Társadalom két alapvető eszköze például a… (számítógép és a mobil 

telefon) 

4. Melyik társadalomban kötődik a nemzetgazdaság döntő része a gépekhez? (Az Ipari 

Társadalomban) 

5. Mi adja a nemzeti össztermék zömét az Információs Társadalomban? (Az információ 

illetve a rá támaszkodó tudásipar) 
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MÓDSZERTANI JAVASLATOK 

 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse az „információ” és az „Információs Társadalom” 

fogalmak lényegét. 

 

2. Mivel a modul anyaga szorosan kötődik a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a modul 

mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy az Ipari Társadalom milyen 

változásokon ment keresztül ahhoz, hogy Információs Társadalommá váljék. 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, hogy 

a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb részvételre 

sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

1. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem tartalmazza; a 

fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

2. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A fóliákat a 

pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

3. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

1. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott pedagógus 

szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles érdemjegyet 

érdemel.  

 

2. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a tankönyvben 

található házi feladatokat. 

 

3. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz kötődik. 

Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

4. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

5. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is csatolásra 

kerül. 
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6. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

7. A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell 

kiértékelni. A javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 
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ÓRAVÁZLAT 

I. RÉSZ 

 

Osztály 9-12 

Cím: Információs Társadalom – a társadalom jellemzői és struktúrája 

Időigény: 45min 

Oktatási célok: A modul elsajátítása nyomán a tanulók tudni fogják, hogy  

- mi az információ; 

- milyen  jellemzői vannak az Információs Társadalomnak és hogyan és 

mikor jött létre; 

- mi a tartalma az Információs Társadalomnak. 

Szükséges 

eszközök: 

Power point prezentáció, flip chart; laptop; video projektor. 

Felkészülés: A pedagógus részletesen megismerkedik a Tankönyv és a Tanári Segédanyag 

vonatkozó anyagaival. Az angol nyelvű alapváltozatban az egyes fóliák mellé 

megjegyzéseket tehet. 

Érintett 

témakörök: 

● Információ és Információs Társadalom 

● Technológia és az IKT eszközei 

 

II RÉSZ: Az óra leírása 

1. akció: bemelegítés 

Eljárás: A pedagógus (P) üdvözli a tanulókat (T) és a témára felkészítendő, az alábbi kérdéseket teszi 

fel bemelegítésül: 

● Mi az információ? 

● Mi az, hogy társadalom? 

● Mi az, hogy Infokommunikációs Technológia? 

A kérdések célja nem a kimerítő megtárgyalásuk, hanem az érdeklődés felkeltése.  

Interakció:  P-T; T-P; T-T. 

Időszükséglet: 5 min. 
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2. akció: a téma ismertetése és megbeszélése  

Eljárás:  A pedagógus döntés szerint frontális oktatás, elektronikus prezentáció vagy a kettő 

kombinációja. A bemelegítő kérdéseket alaposabban körül lehet járni. A cél az, hogy a tanulók 

pontosan megértsék az információ lényegét, fontosságát és hasznát. 

Interakció: P-T, T-P, T-T 

Időszükséglet: 15 min. 

3. akció: Vita 

Eljárás:  A tanulók megneveznek négy olyan tevékenységet, amit számítógépük/mobil telefonjuk 

segítségével végeznek. A megbeszélés és a vita arról szól, hogy a tanulók ugyanezeket a 

tevékenységeket hogyan végeznék, ha a számítógép és a mobil telefon nem állna rendelkezésre. Ennek 

során a pedagógus és a tanulók általánosítanak: milyen előnyei és milyen hátrányai vannak a 

számítógép és mobil telefon – használatnak. Meg lehet a vitát úgy is szervezni, hogy két kis csoport 

készül fel (az egyik használ IKT-t, a másik nem) és a két csoport kiselőadással mutatja be véleményét 

az osztálynak. 

Interakcó: csoport-munka 

Időszükséglet:  20 min 

4. akció: összegezés és házi feladat 

Eljárás: A pedagógus összegezi és kiértékeli az órai munkát és összefoglalja a modul legfontosabb 

mozzanatait. A pedagógus döntése szerint ad fel házi feladatot (esetleg az okos telefonos változatot) 

Interakció: P - T 

Időszükséglet: 5 min. 

 

          *Alternatív 3. akció: látogatás és kiértékelés 

Eljárás: Az osztály látogatást tesz a település valamelyik szervezetében/hivatalában (Önkormányzat, 

bank, bolt, orvosi rendelő, stb.) – ahol a számítógép alkalmazását tekintik meg. A látogatás után az 

osztály azt vitatja meg, hogy a látott tevékenységek hogyan folyhatnának, ha nem lenne Információs 

Társadalom.   

Interakció: csoportmunka  

Időszükséglet:  20 min. 
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FELHASZNÁLT ÉS JAVASOLT IRODALMAK 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom 

 

2. http://www.borsodteka.hu/c/document_library/get_file?uuid=b103405a-6190-476b-bf4d-

9058574cacfe&groupId=10850 

 

3. http://www.c3.hu/~prophil/profi032/adorno_kk.html 

 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipari_forradalom 

 

5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3 

 

6. https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1rsadalom_(fogalom) 

 

7. http://www.bgalapitvany.hu/2016/05/informacios-kapitalizmus-information-capitalism/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
http://www.borsodteka.hu/c/document_library/get_file?uuid=b103405a-6190-476b-bf4d-9058574cacfe&groupId=10850
http://www.borsodteka.hu/c/document_library/get_file?uuid=b103405a-6190-476b-bf4d-9058574cacfe&groupId=10850
http://www.c3.hu/~prophil/profi032/adorno_kk.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipari_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1rsadalom_(fogalom)
http://www.bgalapitvany.hu/2016/05/informacios-kapitalizmus-information-capitalism/
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B.MODUL 

A DIGITÁLIS KOR 

 

Az ember úszik az információ tengerében; naponta számtalan behatás éri. Az első dolog, hogy 

ezeket az információkat fel kell fogni és fel kell dolgozni annak érdekében, hogy valamit 

kezdjünk velük. 

A legelső problémát mindjárt az információ mennyisége okozza. Az emberi agy befogadó és 

feldolgozó képessége véges, ezért egy bizonyos optimális mennyiség után a feldolgozás 

hatásfoka drasztikusan csökken – mintha nem is kaptunk volna információt…  

A következő feladat a (befogadott) információ-mennyiség feldolgozása, felosztása hasznos-

nem hasznos kategóriákra. Hasznos az az információ, ami új és releváns, vagyis minket érint. 

A többit az agy „kidobja”.  

Az agy következő feladata a hasznosnak itélt információk elraktározása, megjegyzése. Ugyan 

az agy teljes memória-kapacitása még messze nincs kihasználva, az ember az információk 

töredékét tudja csak megjegyezni, a többi – bár hasznos – lassan feledésbe merül. Emiatt 

találta ki az ember a memóriájának a „meghosszabbítását”: az írást, az információk rögzítését. 

Az írás története egyidős az emberiséggel. Többféle jelet alkalmaztak a megjegyzendő dolgok 

rögzítésére: rovást, ékírást, az inkák csomóírást (ez a qipu vagy kipu), az egyiptomiak a 

hieroglifákat, míg végül eljutottak a ma is alkalmazott betűíráshoz.  

 

          

      Az inka kipu                     Egyiptomi hieroglifák                         Sumér ékírás 

Az információk igazi tárolása a könyvnyomtatás felfedezésével kezdődött. A könyvek 

nyomtatása azóta is tart és könyvtárak tízezreit töltik meg a milliárd-számra nyomtatott 

könyvek.A világ legnagyobb könyvtára a Washington-i Kongresszusi Könyvtár, több, mint 33 

millió kötettel. 

A könyvekben tárolt információ hozzáférése mindazonáltal nehézkes. El kell menni a 

könyvtárba, keresni kell a könyvek között, olvasni kell, rá kell akadni a keresett információra. 

Erre a mai hajszolt korban általában nincs idő… 
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Az információ tárolására a mikroelektronika fejlődése nyitott gyökeresen új lehetőséget. Az 

elektronikus memóriák igen kis helyen igen sok információ tárolására alkalmasak. 

Az információt elektronikusan kétféle módon lehet tárolni: analóg módon és digitálisan. Analóg 

a tárolás, ha a jelet (információt) az eredeti jellel arányos módon tároljuk (tipikus példa a 

magnószalag: egy hosszan tartott hangot hosszabb szalag-szakasz tárol). Digitális módon úgy 

tárolunk, hogy az adott információt számokkal helyettesítjük és ezeket a számokat tároljuk. 

Számolni sokféle számrendszerben lehet; a legáltalánosabb a hétköznapokban a tízes 

számrendszer, de az elektronikában a bináris számrendszer terjedt el; itt két számjegy létezik: 

„0” és „1” – ennek óriási előnye, hogy ezt nagyon pontosan lehet jegyezni: 0 = nincs jel; 1=van 

jel. Vagyis a digitális számokat rendkívül pontosan lehet elektronikusan rögzíteni. Igaz, sokkal 

több számjegy kell az adott szám leírásához…  

Ezen a problémán segített a mikroelektronika fejlődése, amikoris a korábbiaknál is kisebb 

alkatrészeket sikerült előállítani. Ezt a technológiában megvalósítható távolságok 

csökkentésével lehetett elérni. Korábban a milliméter ezredrészével, a mikronnal dolgoztak 

(innen a mikroelektronika neve) de ma már megvalósítható a mikron tört része, a nanométer 

is. (Ezért hívjuk a mikroelektronika legújabb fejezetét nanoelektronikának.) Érzékeltetésül: ha 

egy hajszálat hosszában ötven részre vágunk, akkor kapunk egy mikront és ha 50.000-felé, 

akkor lesz a hajszelet mérete egy nanométer… Ezek az extrém kis méretek óriási memória-

mennyiséget tudnak igen kicsi helyre összezsúfolni. A Washington-i Kongresszusi Könyvtár 

teljes állománya elfér egy kiskörömnyi helyen… A digitális megoldást nevezzük digitális 

technikának vagy digitális elektronikának.  

A digitális technika soha nem látott áttörést hozott. Létrejöttek a kisméretű számítógépek, a 

mobil telefonok is még rengeteg apró, de sokat tudó eszköz. A digitális technika megváltoztatta 

a világot. Az információ tárolása rendkívül egyszerűvé vált; a digitális memóriák 

robbanásszerűen fejlődtek.                

                             

                       A NIMBUS DATA nevű cég 1 TB-os tárolója, teljes életnagyságban 

      (1 TB = 1.000.000.000.000 byte = 1.000 GB) 

A digitális tárolás kapacitása az új évezred elején (2002…2004) haladta meg az analóg 

tárolásét; ezt az időszakot nevezzük a DIGITÁLIS KOR kezdetének.  
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A Digitális Kor átalakította a világot és a társadalmat. Robbanás-szerűen terjedt az Internet, a 

mobil telefónia, az e-mail, a Facebook, a YouTube és még tucatnyi más eszköz illetve 

szolgáltatás. A Digitális Kor az Információs Társadalom mai időszaka és ennek társadalmi 

jellemzőiről szól az általános iskolások és a középiskolások számára a projekt résztvevői által 

összeállított két tankönyv és két tanári segédanyag, utóbbiak között a jelen anyag is.  

 

 

Lehetséges házi feladat-megoldások 

 

1. „Digitális” azt jelenti, hogy „számmal kifejezett”, vagyis amikor az információt számok 

segítségével kódoljuk. A leggyakrabban használt az ún. „bináris kód”, amikor mindent 

a „0” és az „1” segítségével jelzünk. 

 

2. A „Digitális Korszak” a jelen század első éveitől kezdődött és a digitális adatrögzítés 

robbanásszerű elterjedésével jellemezhető. 

 

3. A „Digitális állampolgárok” értik és megértik a Digitális Kor jellemzőit, használják 

előnyeit és figyelemmel vannak a lehetséges veszélyekre is.  

 

4. Az ICT (magyarul IKT) az Infokommunikációs Technika rövidítése. IKT eszközöknek 

az ezen kor digitális eszközeit szokás nevezni. 

 

5. A modern technológiák néhány előnye: szinte korlátlan mennyiségű adatrögzítés; 

gyors hozzáférés az adatokhoz, nagyon gyors információáramlás, könnyű elektronikus 

kommunikáció, stb. Néhány hátrány: az adatainkhoz más is hozzáférhet, az 

internetezés szenvedéllyé válik, manipuláció, új fegyverek, stb. 

 

6. Az ember „digitális lábnyoma” mindaz, amit a digitális technológia segítségével csinál: 

adatokat keres, adatokat rögzít, információt keres és közöl, elektronikusan 

kommunikál, vásárol. Mindenkinek ügyelni kell a saját digitális lábnyomának 

védelmére, mert illetéktelenek visszaélhetnek vele. 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 
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ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi az információ? 

a. minden, amit hallunk 

b. ami új és számunkra hasznos 

c. ami régi és haszontalan 

d. amit mi terjesztettünk a múlt évben 

e. nem létezik információ 

 

2. Mi az, hogy „digitális”? 

a. számokkal jelzett 

b. betűkkel jelzett 

c. a könyvekből kiolvasható képírás 

d. az egyiptomi hieroglifák másképpen 

e. az ujjaink betegsége 

 

3. Mi a digitális technológia? 

a. az ujjaink technológiája 

b. a digitális módszereket használó technológia 

c. a mobil telefon billentyűzete 

d. a számítógép képernyője 

e. a könyvnyomtatás technológiája a múlt században 

 

4. Kik a „digitális bennszülöttek”? 

a. az afrikai négerek 

b. az ausztrál maorik 

c. a régi magyarok 

d. a Digitális Korban születettek tréfás neve 

e. akik a számítógépben születtek 

 

5. Kik a digitálisan kompetensek? 

a. akik egyetemre járnak 

b. akik idegen nyelveket tudnak 

c. akik tudnak on-line vásárolni 

d. akik ismerik a digitális világ lehetőségeit és veszélyeit 

e. akik még soha nem vásároltak on-line 

 

6. Mi az IKT jellemzője az alábbiak közül? 

a. nagyon könnyűek 

b. mind szürkére vannak festve 

c. nagyon gyorsan terjednek 
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d. nagyon lassan terjednek 

e. Magyarországon nem találhatóak 

 

7. AZ IKT-eszközök egyik jellemző alkalmazási területe például: 

a. őszi mélyszántás 

b. oktatás 

c. hétvégi kirándulás 

d. szánkózás 

e. hógolyózás 

 

8. Mi az, amire különösen ügyelni kell az IKT alkalmazása során? 

a. hogy el ne olvadjon 

b. hogy az adataink biztonságban legyenek 

c. hogy az adataink nehogy biztonságban legyenek 

d. hogy nehogy sok legyen belőlük 

e. hogy nehogy túl nehezek legyenek 

 

9. Milyen hátránya van az IKT alkalmazásának például: 

a. az eszkimók is értik 

b. az eszkimók se értik 

c. könnyű hozzászokni és akkor az ember szinte elszakad a valóságtól 

d. túl olcsó 

e. ingyen adják 

 

10. Például mi tartozik a digitális lábnyomhoz? 

a. a kutyánk 

b. a téli cipőm 

c. a lúdtalpbetétem 

d. a kesztűm 

e. adatkereséseim és adatok feltöltése a netre 

 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A könyvek információk rögzítését szolgálják.      IGAZ – HAMIS 

2. A könyvekben rögzített adatokhoz másodpercek alatt hozzá lehet férni. IGAZ – 

HAMIS 

3. A digitális azt jelenti, hogy az ujjunkkal kapcsolatos. IGAZ – HAMIS 

4. Az analóg jelrögzítés jobb, mint a digitális. IGAZ – HAMIS 

5. A digitális kódolás sokkal pontosabb.  IGAZ – HAMIS 

6. A Digitális Kor eljöttét a mikroelektronika alapozta meg. IGAZ – HAMIS 

7. A mikroelektronika méteres távolságokkal dolgozik. IGAZ – HAMIS 

8. A Terabájt memória a Teri nevű lányok számára készült. IGAZ – HAMIS 

9. Egy Terabájt az egy millió Megabájt. IGAZ – HAMIS 

10. A memória arra való, hogy a mobil telefon vízhatlan legyen. IGAZ – HAMIS 
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KIEGÉSZÍTENDŐ MONDATOK 

1. Az Információs Társadalom jelen szakasza a … (Digitális Kor.) 

2. A „digitális” azt jelenti, hogy ….(„számokkal jelzett”) 

3. A digitális memóriák az analóggal szemben… (jobbak, olcsóbbak és gyorsabbak) 

4. A 2019-ben legnagyobb digitális memória kapacitása… (1TB) 

5. A Digitális Kor legértékesebb erőforrása a …. (az információ) 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ-KÉRDŐ MONDATOK 

1. Körülbelül mikor kezdődött a Digitális Kor?   (kb a 21. század első évtizedében) 

2. Miért hívjuk a jelenlegi időszakot Digitális Kornak? (mert a digitális technológia 

széleskörű alkalmazása a jellemző rá) 

3. Miért jobb a digitális jelrögzítés, mint az analóg? (mert sokkal pontosabb) 

4. Mi a digitális (bináris) jelrögzítés hátránya? (Hogy sokkal több számjegy kell hozzá, 

mint a tízes számrendszerben) 

5. Milyen távolságok a jellemzők a mai mikroelektronikában? (Nanométerek) 

 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse a „Digitális Kor” lényegét. 

 

2. Mivel a modul anyaga szorosan kötődik a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Kor hogyan jött létre 

és milyen változásokat eredményezett. 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem tartalmazza; 

a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A fóliákat 

a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 



23 
 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott pedagógus 

szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles érdemjegyet 

érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a tankönyvben 

található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz kötődik. 

Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is csatolásra 

kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: DIGITÁLIS KOR 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek feldolgozni, hogy : 

● mi az, hogy digitális; 

● mi a különbség a digitális és az analóg jelrögzítés között; 

● miért előnyösebb a digitális technika; 

● mikortól számítjuk a Digitális Kort; 

● mik a jellemzői a Digitális Kornak. 

 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● pszichológia 

● szociológia 

● elektronika 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az, hogy digitális?  

● Miért fontos tudni, hogy a Digitális Korban élünk? 

● Mik a jellemzői a Digitális Kornak? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, mi a “digitális” és honnan lett? 

Módszer:  

Lehet játékos formában is megtárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár értékeli a 

példákat. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: A Digitális Kor társadalma 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a kort, amiben élünk. Mi változott a társadalomban 

(illetve a tanulók közösségében) az elmúlt 20 évben?. Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél 

a jelenlegi társadalmi jellemzőkről és a diákok vitájáról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A Digitális Kor veszélyei  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lesznek: az 

információhoz való hozzáférés. Ki mennyi időt tölt a neten?. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: a Digitalis Kor jellemzői; előnyei, veszélyei. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

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

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

kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy egy tanórában  tanítható, hanem két 
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vagy akár háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának 

időigénye szerint. 
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. http://www.mogi.bme.hu/TAMOP/mikromechanika/ch08.html 

2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lis 

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%B3gia 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_(sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika) 

5. http://www.ujnemzedek.hu/eletmod/alfa-generacio-a-digitalis-kor-gyerekei 

6. http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/mit-akar-az-y-generacio 

7. http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/mit-akar-a-z-generacio 

8. https://iask.hu/hu/digitalis-tarsadalom/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mogi.bme.hu/TAMOP/mikromechanika/ch08.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_(sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika)
http://www.ujnemzedek.hu/eletmod/alfa-generacio-a-digitalis-kor-gyerekei
http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/mit-akar-az-y-generacio
http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/mit-akar-a-z-generacio
https://iask.hu/hu/digitalis-tarsadalom/
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C.MODUL 

A TÁRSADALOM TÖRÉSVONALAI A DIGITÁLIS KORBAN 

 

Semmilyen társadalom nem homogén; rengeteg a különbség az egyes csoportok, közösségek 

és személyek között is: gazdagok-szegények; falusiak-városiak; képzettek-képzetlenek; 

dolgozók – munkanélküliek, stb. A klasszikus marxizmus szerint vannak az osztályok és 

vannak a rétegek – ez a kategorizálás már az Információs Társadalom felmerültekor léket 

kapott. Kétségtelen tény, hogy rétegek vannak minden társadalomban és ezek jellemzői és 

létszáma attól függ, hogy milyen szempontból, milyen kritériumak szerint tekintjük az 

állampolgárok meghatározott csoportját. Ennek megfeleően találhatók törésvonalak, kisebb-

nagyobb szakadékok a társadalmi rétegek között minden társadalomban. Ezek a törésvonalak 

időben változnak; van, amelyik szűkül és lassan eltűnik, de van olyan is, amelyik idővel 

szakadékká mélyülhet. 

A társadalom törésvonalai az Információs Társadalom kialakulásával együtt kialakultak, illetve 

a korábbiak átalakultak. Közép-Kelet Európa országaiban ezeket a törésvonalakat tovább 

kuszálta a rendszerváltás és az ezt követő, minden országban jelentősre szökő 

munkanélküliség. A rendszerváltás óta eltelt majd harminc év ezeknek a törésvonalaknak 

(legalábbis az újaknak) csökkenéséhez, „behegedéséhez” vezetett, de azért jócsán maradtak 

a mai társadalomban is ilyen törésvonalak, szélesebb-keskenyebb szakadékok. A Digitális Kor 

a megmaradt törésvonalakat azonban még markánsabbá tette. 

Az Információs Társadalom alapjellemzője, hogy az információ vált a legfontosabb 

erőforrássá. Ez a helyzet tovább erősödött a Digitális Korban. Ennek megfelelően, a 

társadalom törésvonalai a mostani társadalomban  aszerint és ott alakulnak ki, ami 

szerint és ahol az információhoz való hozzáférés a különböző társadalmi rétegek között  

lényegesen különbözik. Az információhoz való hozzáférés különbözősége ugyanis 

drasztikus képzettségbeli, politikai, elhelyezkésbeli, társadalmi, kulturális és egyéb 

különbségeket eredményez. 

1. Az első lényeges törésvonal generációs jellegű. Soha a történelem folyamán ilyen 

mély szakadék a felnövő generáció és szüleik, de még inkább nagyszüleik között nem 

volt, mint ma. A mai (alfa) nemzedék ugyanis beleszületett a Digitális Korba (aki 2005-

ben született, az ma, 2019-ben 14 éves) – vagyis számára az IKT eszközei és 

szolgáltatásai (a számítógép, a mobil telefon, a mobil internet, a Facebook, a YouTube, 

az e-mail, az Internet és társai) teljesen kézenfekvő és természetes módon használt 

eszközök, mint a szüleik számára a videókamera vagy a színes TV (a szülők kb 1980 

körül születtek; akkor se Internetről se széleskörű mobil telefon használatról nem 

beszélhetünk) – nem is beszélve a kb az 1955 körül született nagyszülőkről, akik 

számára a rádió és a villanyáram volt lényegében az abszolút természetes. Emiatt a 

felnövekvő nemzedéknél „inverz oktatási szükséglet” alakult ki: nem a szülők (és a 

pedagógusok) tanítják őket ezen eszközök használatára, hanem fordítva: ők kellene, 

hogy tanítsák a szülőket és a nagyszülőket.  

Ez a törésvonal aggasztóan széles és mély. A műszaki fejlődés gyorsul és aki lemarad, 

az egyre inkább lemarad. Természetes ugyan, hogy az új, digitális technikát meg lehet 

tanulni; a felnőttek zöme meg is tanulja – de óriási a különbség a „tanult tudás” és a 
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„beleszületett tudás” között. Ami a szülők (és a pedagógusok) tanult tudását illeti, soha 

nem lesz egyenértékű azzal, ami a mai generáció abszolút természetesnek tart, „a 

vérében van”, mert beleszületett. A törésvonal következménye, hogy a Digitális Kor 

ügyeiben a szülők lényegében nem tudnak a gyerekeiknek segíteni, pedig az 

élettapasztalatuk meg lenne hozzá – míg viszont a felnövekvő nemzedék profi módon 

használja ugyan az IKT eszközeit, viszont nincs igazán tisztában a veszélyekkel – ti. 

nincs hozzá elég élettapasztalata… Emiatt a „médiaműveltség” oktatása egyike a 

legégetőbb feladatoknak. (Ilyen gondolatmenet mentén született a jelen projekt is.)  

2. A második törésvonal anyagi természetű.  Az IKT eszközei egyre olcsóbbak – meg 

kell azonban jegyezni, hogy ez az „olcsóbbodás” az „ár/funkció” vonatkozásában áll 

fenn – vagyis az eszközök egyre többet tudnak és ezt a tudásnövekedést nem követi 

arányosan az árak növekedése – de azért az árak abszolút értelemben mégiscsak 

növekednek. Igen sokan vannak a társadalomban, akik egyszerűen nem tudják 

megvenni az egyre jobb laptopot vagy az egyre többet tudó okostelefont. Márpedig aki 

itt leszakad, az egyre növekvő mértékben leszakad… 

 

3. A legtragikusabb törésvonal a mélyszegénység körül alakult ki. Itt az esetek 

többségében a felnőtt fel se méri a Digitális Kor szükségleteit és sem emiatt, sem 

anyagi helyzete miatt nem tud lépést tartani az elvárásokkal. Bizony, itt hatványozottan 

igaza van József Attilának: „Aki szegény, az a legszegényebb”… Ők alkotják a 

mélyszegénységet és nekik kilátásuk sincs ebből az állapotból kilábalni, sőt nagy 

valószínűséggel gyermekeik is öröklik ezt a helyzetet; ők is mélyszegények lesznek… 

 

Annak ellenére, hogy a magyar gazdaság az utóbbi időszakban jól teljesít,  

Magyarországon igen jelentős a mélyszegénység: a felmérések szerint a társadalom 

közel 20(!!)%-a él mélyszegénységben és a magyar gyerekek több, mint felét a 

legszegényebb 30% neveli. A mélyszegénységnek sok oka van (iskolázottsági, 

földrajzi, stb.) – de például 2014 és 2017 között a nagyon rossz lakáskörülmények 

között élő gyerekek aránya 19.7%-ról 27.3%-ra nőtt (!!) – miközben ez az arány az EU-

ban 6%.... 

 

A törésvonalak egy része nem reparálható, hiszen a generációkkal függ össze. A másik kettő 

azonban igen: egyrészt a mélyszegénység elleni állami intézkedésekkel, másrészt pedig – 

főleg – oktatással. Iskolai oktatással és felnőttoktatással.  

 

     Házi feledat megoldási javaslatok 

 

1. A törésvonalak a társadalom egyes rétegei között jöhetnek létre; ennek gazdasági, 

kulturális, képzettségbeli, életkori és egyéb okai lehetnek. 

 

2. A törésvonalak káros hatása megmutatkozik a lassú innovációban, a gazdasági 

hatásfok csökkenésében, az állampolgárok részvételében a társadalmi életben. 
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3. A törésvonalak  gazdasági, kulturális, politikai, képzettségbeli és életkori okokra 

vezethetők vissza. 

 

4. Mindenkit érinthet. 

 

5. Külön figyelmet érdemelnek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben 

élők, az iskolai oktatásból korán kiválók, a munkanélküliek. 

 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi az, hogy társadalom? 

a. emberek, csoportok és rétegek összessége egy meghatározott régióban 

b. emberek és majmok közössége 

c. a vegetariánusok fogadalma 

d. a buddhisták és a muzulmánok megállapodása 

e. a sportszergyártók és a sportolók vitája 

 

2. Mi az, hogy társadalmi réteg? 

a. Ausztria és Magyarország szomszédsága 

b. a társadalomban élők egy csoportja, amely hasonló jellemzőket mutat fel 

c. Az Adriai tengerhez vezető út 

d. a törökországi menekültek 

e. a görög hatóságok viszonya a menekültekhez 

 

3. Mi az, hogy társadalmi törésvonal? 

a. ahol az oszlop eltörik 

b. ahol a társadalom fejlődik 
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c. ahol a társadalom nem fejlődik 

d. ahol az egyes társadalmi rétegek között jelentős a különbség 

e. ahol a vulkán kitör 

 

4.  Jó vagy rossz, hogy vannak a társadalomban törésvonalak? 

a. jó, mert ott törik el a társadalom 

b. rossz, mert ott törik el a társadalom 

c. inkább rossz, mert a rétegek között jelentős lehet a feszültség 

d. inkább jó, mert ettől fejlődik a gazdaság 

e. nincs jelentősége, hogy vannak törésvonalak 

 

5. Mitől alakulnak ki törésvonalak a Digitális Kor társadalmában? 

a. attól, hogy nem egyforma ruhában járnak 

b. attól, hogy egyforma ruhában járnak 

c. attól, hogy egyforma mértékben férnek hozzá az információhoz 

d. attól, hogy nem egyforma mértékben férnek hozzá az információhoz 

e. attól, hogy túl kevés az információ 

 

6. Miért alakul ki törésvonal a Digitális Korban a szülők és gyerekeik között? 

a. mert a gyerekek rossz magaviseletűek 

b. mert a szülők nem törődnek a gyerekeikkel 

c. mert a szülőknek túl sok pénzük van 

d. mert a szülőknek túl kevés pénzük van 

e. mert a gyerekek sokkal jobban értenek a IKT eszközökhöz, mint a szüleik 

 

7. Hogyan lehet csökkenteni a Digitális Korban a szülők és gyerekeik közti 

törésvonalat? 

a. meg kell büntetni a szülőket 

b. meg kell büntetni a gyerekeket 

c. tanítani kell a gyerekeket 

d. tanítani kell a szülőket 

e. rá kell hagyni a dolgot a nagyszülőkre 

 

8. Miért van a mélyszegénység körül társadalmi törésvonal? 

a. mert nem tudnak olvasni 

b. mert nem tudnak számolni 

c. mert nincs elég pénzük az IKT eszközök megvételére 

d. mert a társadalom többi rétege irígyli őket 

e. nincs is körülöttük törésvonal 

 

9. Többek között milyen negatív hatása van, ha valaki nem jut információhoz? 

a. hamarabb elalszanak az emberek 

b. az emberek nem tudnak elaludni 

c. sokkal nehezebb vagy lehetetlen jól fizető munkahelyet találni 

d. nagyon könnyű jól fizető munkahelyet találni 

e. az ilyenek jobban keresnek 
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10. Mi a mélyszegénység? 

a. ha valaki kisnövésű 

b. ha saját erejéből nem tud a helyzetén változtatni és még gyerekei is öröklik 

ezt a helyzetet 

c. ha valaki túl mélyen merül a víz alá 

d. ha valaki csak háromszor eszik napjában 

e. ha valaki nem eszik húst pénteken 

 

IGAZ – HAMIS KIJELENTÉSEK 

1. A társadalom az őt alkotó csoportok különbsége.   IGAZ – HAMIS 

2. A társadalomban nincsenek csoportok, csak rétegek.   IGAZ - HAMIS 

3. A társadalmat alkotó rétegek közötti elválasztó vonal a törésvonal.  IGAZ - HAMIS 

4. A törésvonalak az egymástól lényegesen különböző rétegeket választják el.  IGAZ - 

HAMIS 

5. A Digitális Korban a törésvonalak aszerint alakulnak, hogy ki mennyire jut hozzá az 

információhoz. IGAZ - HAMIS 

6. A Digitális Korban a törésvonalak egyike a különböző generációkat választja el. IGAZ 

- HAMIS 

7. Mindenkinek van elég pénze az IKT eszközök megvásárlásához. IGAZ - HAMIS 

8. A mélyszegény családok gyermekei már nagyon gazdagok lesznek. IGAZ - HAMIS 

9. A társadalmi törésvonalak megszüntetésének egyik legfontosabb eszköze a képzés. 

IGAZ - HAMIS 

10. Jelentős a törésvonal a szegények és a gazdagok között.  IGAZ - HAMIS 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ MONDATOK 

1. Az IKT eszközök drágák, ezért nem minden család… (tudja őket megvásárolni) 

2. Az információhoz való hozzáférés nem mindenkinél egyforma, ez az oka a… 

(törésvonalak kialakulásának.) 

3. A felnövekvő generáció sokkal többet tud az IKT eszközök használatáról és ez köztük 

és a korábbi nemzedékek között ….. (törésvonalakhoz vezet) 

4. A mai tinédzsereket tréfásan úgy hívjuk, hogy … (digitális bennszülöttek) 

5. A jelenlegi törésvonalak feloldásának legfontosabb módja … (a tanulás, az oktatás) 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a társadalmi törésvonal?   (A lényegesen eltérő adottságú rétegeket elválasztó 

vonal) 

2. Mi az oka a társadalmi törésvonalaknak a Digitális Korban?  (Az információhoz való 

hozzáférés mértéke) 

3. Változhatnak-e időben a társadalmi törésvonalak?    (Igen, változhatnak) 

4. Milyen törésvonalak lehetnek még a társadalomban?  (Anyagi, földrajzi, gazdasági, 

kulturális, stb.) 
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5. Kiket érinthet a társadalmi törésvonalak kialakulása?   (Mindenkit) 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse a  társadalomban a Digitális Korban 

létrejövő és változó törésvonalak, szakadékok lényegét. 

 

2. Mivel a modul anyaga szorosan kötődik a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Kor hogyan jött 

létre és milyen változásokat eredményezett a társadalomban. 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz 

jeles érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 
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12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban 

nagyon hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: TÁRSADALMI TÖRÉSVONALAK A DIGITÁLIS KORBAN 

Idő: 45 perc 

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

● mi az, hogy társadalom és mi alkotja; 

● mi az oka az egyes rétegek, csoportok kialakulásának; 

● milyen törésvonalak alakulnak ki a Digitális Kor társadalmában és 

mi ezek oka; 

● mi a mélyszegénység és hogyan függ ez össze a társadalmi 

törésvonalakkal; 

● milyen módon lehet a törésvonalakat csökkenteni. 

 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● pszichológia 

● szociológia 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az, hogy társadalom?  

● Mik a társadalmi rétegek? 

● Mi az, hogy törésvonal a társadalomban? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  
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Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, mik a “társadalmi rétegek” és honnan lettek? 

Módszer:  

Lehet játékos formában is megtárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár értékeli a 

példákat. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: A Digitális Kor társadalmi törésvonalai 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a kort, amiben élünk. Miért alakultak ki ezek a 

társadalmi törésvonalak?. Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél a jelenlegi társadalmi 

jellemzőkről és a diákok vitájáról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A Digitális Kor törésvonalai csökkentésének lehetőségei  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lesznek: az 

információhoz való hozzáférés. Ki mennyi időt tölt a neten?. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: a Digitalis Kor társadalmi törésvonalainak  jellemzői; 

előnyei, veszélyei. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 
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Megjegyzések. 

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

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

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

kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy egy tanórában  tanítható, hanem két 

vagy akár háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának 

időigénye szerint. 
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1rsadalom_(fogalom) 

2. https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89lethosszig_tart%C3%B3_tanul%C3%A1s 

3. https://socio.mta.hu/toresvonalak-a-magyar-tarsadalom-szerkezeteben 

4. https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/toresvonalak-a-mai-magyar-tarsadalomban 

5. http://ketezer.hu/2005/06/toresvonalak/ 

6. https://index.hu/gazdasag/2019/10/19/civil_jelentes_gyerekeselyekrol_szegenyseg_melysze

genyseg_gyerekszegenyseg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1rsadalom_(fogalom)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89lethosszig_tart%C3%B3_tanul%C3%A1s
https://socio.mta.hu/toresvonalak-a-magyar-tarsadalom-szerkezeteben
https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/toresvonalak-a-mai-magyar-tarsadalomban
http://ketezer.hu/2005/06/toresvonalak/
https://index.hu/gazdasag/2019/10/19/civil_jelentes_gyerekeselyekrol_szegenyseg_melyszegenyseg_gyerekszegenyseg/
https://index.hu/gazdasag/2019/10/19/civil_jelentes_gyerekeselyekrol_szegenyseg_melyszegenyseg_gyerekszegenyseg/
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2. TÉMA 

A TUDÁSTÓL A KOMPETENCIÁIG 

A MODUL 

TUDÁS ÉS KOMPETENCIA 

A tudás 

Az ember, amióta emberiség egyáltalán létezik, próbált tisztába jönni az őt körülvevő világgal. 

Az első időkben az ember egyszerűen „megtapasztalta” a jelenségeket, aztán megfigyelés alá 

vonta őket, bár érteni még nem értette. Néhány megfigyelés az adott jelenség szabályosságát 

mutatta (pl. a Nap és a Hold mozgása) és ebből a szabályosságból már a jövőre is lehetett 

következtetni. („Holnap is felkel a Nap”) Ezek a megfigyelések tapasztalattá álltak össze, bár 

a jelenség okát még mindig nem értették. A tapasztalat a tudás legelső foka.  

Az ember kereste a jelenségek okát is. Sok – igen sokszor helytelen , téves – okot kidolgozott 

és ezek az okok egyrészt a tapasztalatot tudássá fordították, másrészt az egyes jelenségeket 

érthetővé, megismételhetővé tették. Ez volt a tudás második lépcsője. Ahogyan aztán a 

megfigyelések finomodtak, úgy derültek ki az egyes okokról, hogy helytelenek és sarkallták az 

embert tudásának finomítására, pontosítására. Ez a pontosítás, fejlesztés, fokozódó mértékü 

megértés azóta is töretlenül jellemző a tudományra – ahogy a tudás összességét nevezzük. 

Ez a fejlődés és pontosítás a jövőben is jellemző lesz – nem képzelhető ugyanis, hogy valamit 

tökéletesen megismerjünk, a tökéletességet csak folyamatosan megközelíteni tudjuk, elérni 

nem. A világ végtelen és végtelenül összetett és ezért pontos megértésére is végtelen idő 

szükséges. A tapasztalat, majd a tudás egyre pontosabbá formálta az ember világról alkotott 

képét és ez a „formálás”, „újraformálás” (latinul: informatio; ige: informare) lett végül – a latin 

szó megtartásával – az információ. 

A dolgok, jelenségek okainak megértése hamarosan két ágra szakadt: elméleti tudományra, 

amely az adott jelenséget és annak okát vagy okait exact módon (általában matematikai 

módszerekkel) leírta és ezzel elérte, hogy az adott jelenséget az ok-okozati összefüggés 

segítségével újra meg újra elő lehessen állítani, illetve a kisérleti tudományra (vagy 

másképpen gyakorlati, alkalmazott tudományra) amely a jelenségek előállítását, 

megismétlését jelentette. A tudomány két ága a fejlődés során összefonódott: hol egyes 

kisérleti jelenségek elméleti okát kellett megtalálni, hol a kidolgozott elméletek gyakorlati 

„előállítást”, bizonyítását kellett kisérletekkel elvégezni.  

A tudás mennyiségének növekedése még egy feladatot rótt az ember elé: a megfigyeléseket, 

a tényeket, a körülményeket, az eredményeket – vagyis valaminek a tudását – meg is kellett 

jegyezni, felidézhetővé kellett tenni. Kezdetben ez nagyon kevesek privilégiuma volt (az 

egyiptomi papoké, a varázslóké, a sámánoké) akik ebből a tudásból óriási hatalomra tettek 

szert – de aztán a tudás mennyisége akkorára nőtt, hogy egy-egy embert azt megjegyezni 

nem bírta. Igaz ugyan, hogy a középkor hajnalán voltak emberek, akik elképesztő mennyiségű 

dolgot (információt) meg tudtak jegyezni. Ezek a mnemonisták betű szerint tudták a Bibliát, 

vagy a Koránt, vagy a Talmudot, és ha valakinek valamilyen hivatkozás kellett, csak szólították 

a mnemonistát és az „felmondta” a szükséges szakaszt, betű szerint. Az információ 

mennyiségének növekedésével azonban semmilyen mnemonist nem tudott lépést tartani; új 
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módszert kellett találni. Ez az „új” módszer – a mnemonisták korát ezredévekkel megelőzve – 

az írás lett. Ennek során egyezményes jelekkel az adott információt visszakereshetővé tették. 

(Pl. megkeresték azt a megfelelő könyvben.) Az írás kialakulása és fejlődése azonban nem 

tárgya a jelen modulnak. Az információ, a jelenségek megértése és az adott körülmények, 

okok, okozatok rögzítése és visszakereshetősége elengedhetetlen része annak, amit ma 

tudásnak nevezünk. 

Miután a tudás a dolgok, jelenségek megértésére törekszik, ha ezt elérte, a folyamatot 

lényegében befejezettnek is tekinthetjük. „Igen, ezt tudom”. Vagyis, a tudás lényegét tekintve 

passzív; a dolgok megértésére törekszik. (Természetesen nem kizárólag, hiszen az 

alkalmazott tudomány a megértett ok-okozati összefüggések alkalmazását is jelenti. Ennek 

ellenére, a tudás lényegét és zömét tekintve, passzív.) A tudás megszerzésének módja a 

tanulás. 

 

Kompetencia („alkalmazási képesség”) 

A kompetencia valaminek elvégzési képességét jelenti, vagyis jelentősen több és más, mint a 

tudás. Azt mondhatjuk, a kompetencia az alkalmazott, felhasznált tudás. Vagyis, másképp 

kifejezve: a tudás az tudni valamit, a kompetencia pedig felhaszálni tudni azt, amit tudunk 

valamiről. A kompetencia a felhasznált tudás. Ennek megfelelően, amíg a tudás jellemzően 

passzív, a kompetencia jellemzően aktív dolog. És miután eredmény csakis valamilyen 

akció, aktív cselekedet nyomán születik, a tudás szükséges, de nem elégséges az eredmény 

eléréséhez. Az eredményhez a kompetencia a szükséges és elégséges feltétel. 

A fentieknek megfelelően, a kompetenciának csak egyik összetevője a tudás; más, fontos 

összetevőknek is rendelkezésre kell állni. Ezek pedig tipikusan szubjektív, emberi, 

pszichológia tulajdonságok: merészség, tapasztalat, kezdeményezőképesség, kitartás, 

sikerorientáltság, tervezni tudás, gyakorlati érzék és még sok más. Emiatt azt is mondhatnánk, 

hogy a tudás objektív, a kompetencia szubjektív kategória. (Ez a megfogalmazás a dolgok 

lényegére igaz, de teljességére nem: nyilván a tudásnak is van szubjektív összetevője és a 

kompetencia is rendelkezik objektív vonásokkal.)  

Az eltérő jelleg miatt eltérő a két dolog megszerzési módja is. A tudás megszerzése tanulás 

útján történik, míg a kompetencia megszerzése ennél jóval összetettebb valami: bár vannak 

tanulható részei – és azokat meg is kell tanulni – de tág tere van a rátermettségnek, az 

adottságnak, a gyakorlatnak, sőt az utánzásnak is: kompetenciát lehet mások 

kompetenciájából is tanulni. A két vonás nem okvetlenül jár kéz a kézben: ismerünk kiváló 

„szobatudósokat”, akik óriási tudást halmoztak fel, de –képletesen szólva – egy teát se tudnak 

megfőzni; míg mások sokkal kevesebb tudással de azt talpraesettséggel, gyakorlati érzékkel 

kombinálva, az előbbinél nagyságrenddel sikeresebbek tudnak lenni.  

Alapvető feladatunk nem a dolgok ismerete, hanem a dolgok megváltoztatása (nyilván 

jó, hasznos irányban.) Emiatt az oktatás, képzés súlypontja folyamatosan tolódik el a tudás-

központú oktatástól a képesség (kompetencia) központú oktatás felé. Nem okos, hanem 

sikeres és boldog felőtteket szeretnénk nevelni – aminek persze egyik feltétele a tudás. Egyik 

és elengedhetetlen, de nem egyetlen és még csak nem is a legfontosabb feltétele.  

 



41 
 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi a tudás? 

a. amikor megyek haza 

b. amit az iskolában tanulunk 

c. ami Amerikában van 

d. nincs is olyan, hogy tudás 

 

2. Miért fontos a tudás? 

a. mert segít eligazodni a világban 

b. mert a bátyám idősebb 

c. mert nincs bátyám 

d. mert anyám otthon van 

 

3. Mi az a felezési idő a tudományban? 

a. amit fél időben tanulunk 

b. amit csak félig tanulunk meg 

c. amikor a tudomány nem érdekes 

d. amennyi idő alatt a tudomány fele idejétmúlttá válik 

 

4. Miért szükséges az egész életen át tartó tanulás: 

a. mert különben túl sok szabadidőnk lenne 

b. mert az adott tudás elévül, idejétmúlttá válik 

c. mert van egy mozi a közelben 

d. mert a barátommal együtt tanulunk 

 

5. Csak az iskolában tanulhatunk? 

a. igen 

b. nem; az iskolában nem tanulhatunk 

c. igen, mert ott tankönyveket osztogatnak 

d. nem, mindenhol lehet tanulni 
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6. Mi az a kompetencia? 

a. a tudás felhasználásának képessége 

b. a filmnézés képessége 

c. a barátkozás képessége 

d. nincs is olyan, hogy kompetencia 

 

7. Mi a fontosabb, a tudás vagy a kompetencia? 

a. a tudás 

b. a kompetencia 

c. egyik se 

d. egyformán fontosak 

 

8.  Kell-e tudás a kompetenciához? 

a. egyáltalán nem kell 

b. igen, mert a kompetencia a felhasznált tudás 

c. nem, mert a kompetencia helyettesíti a tudást 

d. igen, mert különben nem mehetek moziba 

 

9. Hogyan lehet a kompetenciát tanulni? 

a. azt nem lehet tanulni 

b. meg kell vennünk a McDonald’s-ban 

c. akkor fejlődik, amikor alszunk 

d. gyakorlat, utánzás, tanulás, rátermettség útján 

 

10. Miért fontosabb a kompetencia, mint a tudás? 

a. mert a kompetenciához szükséges a tudás, de nem elégséges 

b. mert a tudás drágább a boltban 

c. mert a kompetencia érdekében moziba kell menni 

d. nem is fontosabb 

 

IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A tudás segít eligazodni a világban.   IGAZ – HAMIS 

2. A tudás felezési deje, ha csak a felét tudom.  IGAZ – HAMIS 

3. A tudást csak az iskolában lehet megszerezni. IGAZ – HAMIS 

4. Mindenhol lehet tanulni, nemcsak az iskolában.   IGAZ – HAMIS 

5. Egyes tudományos ismeretek hamarabb elévülnek, mint mások.  IGAZ – HAMIS 

6. Az informatika soha nem évül el.   IGAZ – HAMIS 

7. A digitális ismeretek gyorsabban évülnek el a Digitális Korban. IGAZ – HAMIS 

8. Hogy kompetensek legyünk, tudással is kell rendelkeznünk.  IGAZ – HAMIS 

9. A kompetencia nem annyira fontos, mint a tudás   IGAZ – HAMIS 

10. A kompetencia soha nem évül el.   IGAZ – HAMIS 
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KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. A tudás segít abban, hogy …(eligazodjunk a világban) 

2. A kompetencia…(alkalmazott, felhasznált tudás.) 

3. A kompetencia fontosabb, mint a tudás, …(mert a tudáson kívül számos más dolog is 

kell hozzá) 

4. A kompetencia is elévülhet, mivel…(a tudás, amire támaszkodik, elévülhet) 

5. A kompetenciához a tudáson kívül még pl szükséges:…(rátermettség, gyakorlati érzék, 

határozottság, kitartás, tervezni tudás, stb.) 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a tudás?   (Különböző jelenségek és tények megértése) 

2. Miért van szükség az egész életen át tartó tanulásra? (Mert a tudás is elévül) 

3. Mi a tudományban a felezési idő?  (amennyi alatt a tudományág fele elévül) 

4. Miért fontos a kompetencia? (mert az igazi cél nem a tudás, hanem annak 

felhasználása) 

5. Hogyan lehet a kompetenciát tanulni? (főleg gyakorlat útján, de az egyes összetevők 

tanulhatók is) 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse a  társadalomban a tudásnak és a 

kompetenciának (képességnek) mibenlétét és különbségét. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a modul 

mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a szerepe a 

tudásnak és a kompetenciának 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, hogy 

a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb részvételre 

sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem tartalmazza; a 

fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 
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6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A fóliákat a 

pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott pedagógus 

szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles érdemjegyet 

érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a tankönyvben 

található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz kötődik. 

Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is csatolásra 

kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: TUDÁS ÉS KOMPETENCIA 

Idő: 45 perc 

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

● mi az, hogy tudás; 

● mi az oka a tudásnak; 

● mi az, hogy kompetencia; 

● mi a különbség a tudás és a kompetencia között; 

● milyen módon lehet kompetensé válni. 

 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● pszichológia 

● szociológia 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a tudás? 

● Mik a képesség, kompetencia? 

● Hogyan viszonyul egymáshoz a kettő? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.) 



46 
 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, mi az, hogy tudás? 

Módszer:  

Lehet játékos formában is megtárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár értékeli a 

példákat. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mi a képesség, a kompetencia? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a kort, amiben élünk, a tudás és a kompetencia 

szemszögéből. Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél a jelenlegi társadalmi jellemzőkről és 

a diákok vitájáról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A tudás és a kompetencia viszonya  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a tudás és a kompetencia meglétét? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: Tudás és kompetencia 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 
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Megjegyzések. 

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

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

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

kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy egy tanórában  tanítható, hanem két 

vagy akár háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának 

időigénye szerint. 
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-

szotara-1BE8B/t-4D5B8/tapasztalat-4DE99/ 

2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1nyos_m%C3%B3dszer 

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Megismer%C3%A9s 

5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Kompetencia_(pedag%C3%B3gia) 

6. https://web.archive.org/web/20100626080528/http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&ko

d=Hidak-Kompetencia 

7. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/jogyak_090323_04.pdf 

8. https://web.archive.org/web/20070717025401/http://ec.europa.eu/education/policies/201

0/doc/keyrec_hu.pdf 

9. http://ofi.hu/tudastar/kompetencia/kompetencia-ismeretek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/t-4D5B8/tapasztalat-4DE99/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/t-4D5B8/tapasztalat-4DE99/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1nyos_m%C3%B3dszer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megismer%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kompetencia_(pedag%C3%B3gia)
https://web.archive.org/web/20100626080528/http:/www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Hidak-Kompetencia
https://web.archive.org/web/20100626080528/http:/www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Hidak-Kompetencia
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/jogyak_090323_04.pdf
https://web.archive.org/web/20070717025401/http:/ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_hu.pdf
https://web.archive.org/web/20070717025401/http:/ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_hu.pdf
http://ofi.hu/tudastar/kompetencia/kompetencia-ismeretek
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B MODUL 

TUDÁS A DIGITÁLIS KORBAN 

 

Mint arra az előző, A. modulban rámutattunk, a tudás kritikusan fontos ahhoz, hogy 

eligazodjunk a világ dolgaiban. Az összegyűjtött (általában elméleti) tudást nevezzük 

tudománynak. Miután a világ egyes dolgai rendkívül összetettek, a tudományt is részeire kell 

bontanunk annak érdekében, hogy az egyes tudományterületek felhalmozott tudás-

halmazának megértését egyáltalán felfogható mennyiségűnek tételezhessük fel. Eszerint van 

orvostudomány, matematikai tudomány, fizika-tudomány, biológia-tudomány, 

társadalomtudomány, politika-tudomány  s í.t. A minden tudásban (tudományágban) otthon 

lévő szakembereket polihisztoroknak neveztük; nos, a polihisztorok ideje lejárt… Még az 

előző, egyes alaptudományokat felsoroló tudományágak is túlságosan nagyok ahhoz, hogy át 

lehessen őket látni. Emiatt szakadt pl. a fizika hőtanra, dinamikára, optikára, stb – illetve égi 

mechanikára, atomfizikára, nukleáris fizikára, kvantumfizikára,  stb. stb. Ugyanez a helyzet 

lényegében mindegyik tudományággal – mindegyik „szilánkjaira” szakadt.  

A tudományos ismeretek (a tudás) még így is óriási könytárakat töltenének meg; akár egyes 

tudományágakra vonatkozóan is. Vagyis, a korábban megszokott „memória-pótló” eszközök, 

a könyvek és a tudományos folyóiratok is áttekinthetetlenné váltak. Óriási a megjelent 

információ mennyisége; úgy tartják, hogy egy-egy tudományos publikáció kb két és fél évet 

„él” – utána már nem foglalkoznak vele, tkp. elfelejtik; mert elfedik az azóta publikált új 

ismeretek. Emiatt a mai kor tudásanyagának nemcsak a megjegyzése, de a tárolása is 

megoldhatatlannak látszott még húsz évvel ezelőtt is.  

A mikroelektronika fejlődése (ti. a megvalósítható távolságok csökkenése és annak kezelési 

képessége) drasztikusan megváltoztatta ezt az állapotot. Lehetőség nyílt az elektronikus 

információ-tárolásra, ezért a tudás összetevői kiseebb helyen is elfértek és miután a 

hozzáférés is elektronikusan történt, a könyvtárazás helyett elektronikus információkeresésre 

nyílott lehetőség. 

A múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveiben több olyan fejlesztés is történt, amelyik aztán 

2002…2004 körül teljes áttörést hozott: 

● intenzív technológiai fejlesztés folyt a mikroelektronikai technológiában a még kisebb 

távolságok: a nanométerek tartományában. Ezzel kezdetét vette a mikroelektronika új 

lépcsője, a nanoelektronika. A nanoelektronikai technológia miatt még kisebb méretű 

eszközöket lehetett előállítani; 
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● intenzív fejlesztés folyt a digitális technoógia területén. A digitális kódolás sokkal 

pontosabb adatrögzítést tesz lehetővé; igaz, sokkal több számjegy (0 és 1) kell hozzá; 

 

● intenzíven fejlesztették a számítógépes hálózatok rendszerét; mind több számítógép 

összekapcsolására nyílt lehetőség. Létrejött és nagyon gyorsan fejlődött az Internet.  

A „gátszakadás” a 21. század első éveiben történt. Az információ egyre nagyobb hányadát 

digitális tárolók tartalmazták, amelyek tároló kapactitása óriásira nőtt. Ez a hatalmas (és a kis 

méretek miatt olcsó és szuper-gyors) tárolás minőségileg új helyzetet teremtett a 

számítógépek (és mobil telefonok) területén. Kb 2005-től beszélhetünk a digitális technika 

döntővé válásáról, vagyis a Digitális Kor kezdetéről.  

A digitális tárolási kapacitás óriási mértékben megnőtt, így lehetőség nyílt az eddigit 

nagyságrendekkel meghaladó mennyiségű információ tárolására. Mára a világ tároló 

kapacitása elérte a néhány zettabyte kapacitást (1 zettabyte = 10^21byte) és tovább 

növekedése szinte korlátlan. (Érdekes megjegyezni, hogy ez még mindig eltörpül az agy tároló 

kapacitása mellett: az emberi DNS tároló kapacitását 10^23 byte-ra teszik. Az más lapra 

tartozik, hogy ennyi információt elvileg az agy tárolni ugyan képes, de feldolgozni nem.)  

A Digitális Kor új távlatokat nyitott a tudományban, a tudásban is: óriási mennyiségű adatot 

(információt, tudást) lehet igen kis helyen tárolni. Az információ előkeresése ugyancsak 

elektronikus úton történik, rendkívül gyorsan. Emiatt a Digitális Korban a tudással 

kapcsolatban alapvetően nem az a kérdést kell feltenni, hogy mit tud az ember, hanem hogy 

milyen gyorsan tudja  a szükséges információt, tudást előkeresni. A mai tudás ezért szorosan 

összefonódott az informatikával, az Internettel és a digitális ismeretekkel: emiatt, aki a nem 

„számítógép-művelt”, nem csak a szokásos hátrányokat szenvedi el, hanem drasztikusan 

lemarad a tudás területén. Az informatikai – internetes ismeretek hiánya ma ugyanazt jelenti, 

mint húsz-harminc évvel ezelőtt, ha az ember nem tudott írni-olvasni-számolni: számára a 

világ lényegében elzárt maradt; ugyanez a helyzet ma az „elektronikus analfabétizmus” 

esetében. És miután az társadalmi élet mind több összetevője és ügyintézése kerül az 

internetre, a „számítógép-analfabéta” ember gyakorlatilag kívül kerül a társadalmon.  

A fentiek miatt a tudás a Digitális Korban drasztikusan átalakult és átértékelődött. Az emberi 

agy tároló és feldolgozó kapacitása – némi túlzással – feleslegessé vált; mindent elvégez 

helyette a számítógép. A végső konklúziókat, döntéseket persze még mindig az ember hozza, 

de egyre gyarapodik a számítógépes optimalizálás és döntéshozatal is. A folyamat végét – és 

a közben felmerülő veszélyeket; elég pl. a mesterséges intelligencia terén folyó kutatásokat 

említeni – ma egyszerűen nem lehet átlátni.  
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OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 
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FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi az, hogy „digitális”? 

a. amikor az ujjunkkal mutatunk valamit 

b. amikor a dolgokat numerikus (digitális) kóddokkal jelöljük 

c. amikor az Internetet használjuk 

d. amikor moziba megyünk 

 

2. Miért jobb a „digitális” kódolás? 

a. mert sokkal pontosabb 

b. mert hosszabb 

c. mert rövidebb 

d. nem is jobb 

 

3. Mi az, hogy „exabyte”? 

a. egy millió byte (10^6) 

b. egy millió kilobyte (10^9) 

c. ezer millió gigabyte  (10^18)  

d. ezer milliárd bigabyte (10^21) 

 

4. Miért hívjuk a jelen kort „Digitális Kornak”? 

a. mert úgy szebb 

b. mert az adatrögzítés (információrögzítés) digitális formában történik 

c. mert az USA elnöke úgy hívja 

d. nem is úgy hívják. 

 

5. Összefügg manapság a „digitális” és a „tudás”? 

a. nem 

b. igen; a digitális az magyarul „tudás” 

c. igen, mert a tudás egyes fejezetei digitális formában vannak rögzítve 

d. nem, mert nem használjuk az ujjainkat a tanuláshoz 

 

6. Megváltozott a viszonyunk a tudáshoz a Digitális Korban? 

a. nem változott semmi 

b. igen; manapság sokkal kevesebbet tudunk 

c. igen; sokkal több információhoz (tudáshoz) sokkal könnyebb ma hozzáférni 

d. igen, mert többször járunk moziba 
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7. A tudással kapcsolatban csak jót hozott a Digitális Kor? 

a. igen, csak jókat 

b. nem, csak rosszakat 

c. semmit nem hozott 

d. nem veszélyek is felmerültek, amelyeket kezelni kell 

 

8. Ki fér hozzá a digitális formában tárolt információhoz könnyebben? 

a. a fiatalabb nemzedék 

b. szüleink 

c. nagyszüleink 

d. senki se fér hozzájuk könnyen 

 

9. Az alábbiak közül melyik a Digitális Kor egyik mellékkövetkezménye? 

a. kevesebb a barátunk 

b. mindenki csak a szüleivel levelezik 

c. az emberek sokkal kevesebb könyvet olvasnak 

d. az emberek többet alszanak 

 

10. Miért kritikusan fontos a média-műveltség? 

a. mert nélküle nem mehetünk moziba 

b. mert nélküle az esőben elázunk 

c. mert az véd meg a veszélyes manipulációktól 

d. egyáltalán nem fontos 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A „digitális” azt jelenti, hogy az ujjunkat használjuk.  IGAZ – HAMIS 

2. A digitális azért fontos, mert sokkal pontosabb   IGAZ – HAMIS 

3. A legtöbb információt digitális formában tároljuk.   IGAZ – HAMIS 

4. A Digitális Korban több információhoz hozzáférhetünk, mint korábban. IGAZ – HAMIS 

5. A Digitális Kor csak pozitív változásokat hozott.  IGAZ – HAMIS 

6. Sokkal több könyvet olvasunk manapság, mint régebben.  IGAZ – HAMIS 

7. A tudásunk megalapozottabb a Digitális Korban, mint korábban.  IGAZ – HAMIS 

8. Sokkal jobban tudjuk manapság a nyelvtant, mint régebben.  IGAZ – HAMIS 

9. Média-műveltnek kell lennünk, hogy ne lehessen manipulálni bennünket. IGAZ – 

HAMIS 
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10. Könnyebb manapság tudást szerezni, mint korábban. IGAZ – HAMIS 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ ÁLLÍTÁSOK 

1. A „digitális” azt jelenti, hogy… (az információt digitális formában tároljuk.) 

2. Azért jobb a digitális tárolás, mert … ( sokkal pontosabb) 

3. A Digitális Kor sokféle hatást hozott:  (jót is, rosszat is.) 

4. A Digitális Korban az információhoz…(sokkal könnyebb hozzájutni.) 

5. A Digitális Korban jelentkező legnagyobb veszély …(a manipuláció.) 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KÉRDÉSEK 

1. Miért jobb a digitális tárolás?   (Mert sokkal pontosabb) 

2. Miért hívjuk a mostani kort „digitálisnak”?  (Mert az információ döntő része digitális úton 

van tárolva és az IKT eszközeinek zöme digitális) 

3. Több vagy kevesebb információhoz férünk ma hozzá, mint korábban?  (Többhöz) 

4. A Digitális Kornak csak pozitív hatása van?  (Nem; van káros hatása is) 

5. Mi a Digitális Kor legnagyobb veszélye?  (A manipulálás) 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse a  digtális információ-rögzítés okát és a Digitális 

Kor jellemzőit a tudás vonatkozásában. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a modul 

mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a szerepe a 

tudásnak és a kompetenciának 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, hogy 

a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb részvételre 

sarkalló oktatási módszereket is. 
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Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem tartalmazza; a 

fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A fóliákat a 

pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott pedagógus 

szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles érdemjegyet 

érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a tankönyvben 

található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz kötődik. 

Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is csatolásra 

kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: TUDÁS A DIGITÁLIS KORBAN 

Idő: 45 perc 

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

● mi az, hogy tudás; 

● mi volt a tudás rögzítésének módja korábban és mi ma; 

● mik a digitális információrögzítés következményei; 

● hogyan alakul át a tudás a Digitális Korban; 

● milyen módon változott meg a tudáshoz való hozzáférés 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● digitális adatrögzítés 

● tudás, informatika 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a tudás? 

● Milyen módon lehet a tudást rögzíteni? 

● Hogyan változott meg a tudás a mai viszonyok között? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, mi az, hogy tudás? 

Módszer:  

Lehet játékos formában is megtárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár értékeli a 

példákat. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mi a tudás rögzítésének módja? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a kort, amiben élünk, a tudás és a tudás rögzítése 

szemszögéből. Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél a jelenlegi társadalmi jellemzőkről és 

a diákok vitájáról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A tudáshoz való hozzáférés változása  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a tudáshoz való hozzáférését? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: Tudás a Digitális Korban 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

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

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

kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy egy tanórában  tanítható, hanem két 
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vagy akár háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának 

időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. https://www.origo.hu/tudomany/20110210-megbecsultek-mennyi-informaciot-tarolt-az-

emberiseg-2007ben.html 

2. https://www.digitalhungary.hu/interjuk/Eljott-a-sekely-tudas-idoszaka/1455/ 

3. https://www.nyest.hu/hirek/egyetlen-gramm-tapasztalat-tobbet-er-egy-tonna-teorianal 

4. https://www.nyest.hu/hirek/digitalis-nemzedek 

5. https://www.nyest.hu/hirek/5-dolog-ami-elavult-a-mai-oktatasban 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.origo.hu/tudomany/20110210-megbecsultek-mennyi-informaciot-tarolt-az-emberiseg-2007ben.html
https://www.origo.hu/tudomany/20110210-megbecsultek-mennyi-informaciot-tarolt-az-emberiseg-2007ben.html
https://www.digitalhungary.hu/interjuk/Eljott-a-sekely-tudas-idoszaka/1455/
https://www.nyest.hu/hirek/egyetlen-gramm-tapasztalat-tobbet-er-egy-tonna-teorianal
https://www.nyest.hu/hirek/digitalis-nemzedek
https://www.nyest.hu/hirek/5-dolog-ami-elavult-a-mai-oktatasban
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C MODUL 

DIGITÁLIS KOMPETENCIA 

 

Definíció szerint a kompetencia valamire való képesség; a tudás terén a megszerzett tudás 

alkalmazásának képessége. Ennek megfelelően, a digitális kompetencia a digitális tudás 

alkalmazásának képessége.  

A „digitális” jelző kibontása lényegében  a jelen Segédanyag mindegyik moduljában – így vagy 

úgy - szerepel. Az ott leírtak alapján a digitális képességek elsősorban a digitális világ 

jellemzőinek megértését és felhasználását jelentik. 

Elsőnek tekintsük át, mit NEM jelent a digitális kompetencia! 

1. Nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy az adott személy ismeri az Office alapvető 

komponenseit: a Word-öt, a Power Pointot, az Excelt. Ezzel párhuzamba az állítható, 

hogy a betűk ismerete semmilyen módon nem jelenti a tudás birtoklását. A tudáshoz a 

betűk alapvető eszközök, nem több. Ugyanilyen módon, a digitális „alapképességek” 

ismerete még igen messze van a digitális tudástól. Természetesen, mint a betűk 

ismerete is ’sine qua non’ a tudás különböző komponenseihez, ugyanígy az 

informatikai alapismeretek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki digitális 

kompetenciával rendelkezzék.  

 

2. A digitális képességek egyáltalán nem azt jelentik, hogy valaki professzionálisan ismeri 

az informatikát. Az informatika is eszköz és nem több. Nyilvánvaló, hogy az informatika 

ismerete megkönnyíti a digitális képességek megszerzését, de a kettő messze nem 

azonos. 

 

3. A digitális (bináris) matematika ismerete szintén egyáltalán nem jelenti azt, hogy valaki 

digitálisan kompetens. Egyszerű módja van a tízes számrendszerből átszámolni 

valamit a kettes számrendszerbe, de erre egyáltalán nincs szükség a digitális 

képességekhez; elvégzi ezt a műveletet a számítógép nélkülünk is. A bináris 

számokkal való számolás képessége talán a legfeleslegesebb atekintetben, hogy 

valaki digitálisan kompetens-e.  

 

4. Az infokommunikációs technika (IKT) ma döntő többségében digitális eszközöket 

használ. Ezen eszközök működésének ismerete hasonlóképpen nem része a digitális 

kompetenciának. Ugyan természetesen könnyebbséget jelent, ha valaki ismeri, 

mondjuk, a projektor működési elvét, de erre nincs olyan nagy szükség ahhoz, hogy 

egy projektort üzemeltetni tudjunk. A példa kedvéért: ahhoz, hogy jó autóvezetők 

legyünk, egyáltalán nincs szükség a négyütemű motor működésének ismeretére; arra 

meg de pláne nincs, hogy azt tudjuk, hogy a motor dugattyúja milyen fémből készül és 

miért. (Nem baj, ha valaki tudja, de szükségtelen. Nem ettől lesz valaki jó autóvezető.)  

 



60 
 

5. A digitális világot a mikroelektronika fejlődése hozta magával. Jó, ha tudjuk, hogy 

hogyan jött el ez a digitális világ; mi az, hogy mikroelektronika és nanoelektronika – de 

ennek mélyebb ismerete sem szükséges a digitális képességekhez. A mikroelektronika 

is csak eszköz, márpedig a digitális kompetencia az eszközök alkalmazásával és nem 

előállításával foglalkozik. (A mikroelektronika legalapvetőbb jellemzőivel azért 

érdemes tisztában lenni, mert ez a 20. század második felének és a 21. század 

elejének a címszereplője; nem egy az iparágak közül, hanem a legfontosabb. A 

mikroelektronika alpismeretei segítenek átlátni az olyan alapvető jellemzőket, mint a 

digitális tároló eszközök; azok előnyei;  azok sebessége; azok ára, stb.)   

 

A fenti rövid áttekintésből is látszik, hogy nem a digitális világ eszközeinek ismerete 

fontos, hanem az alkalmazás körülményeinek átlátása és uralása. Nem az a jó 

autóvezető, aki tudja, hogy hol a kupplung, a fék, a gáz; és hogy hol kell betölteni az 

üzemanyagot. A jó autóvezető az, aki képes átlátni a forgalmi helyzetet; képes előre látni 

bizonyos szituációk kiakaulását (az úttestre guruló labda után hamarosan megjelenik az 

utána rohanó gyerek…) – ezt hívjuk defenzív vezetésnek. Ennek a párhuzamnak nyomán 

lehet definiálni a digitális kompetenciát is: a digitális világ eszközeinek értő, tudatos, 

kritikus, körültekintő, erkölcsös, hatékony és felelős felhasználása.  

● az értő felhasználásnál lehet egyáltalán némi szerepe a fentebb részletezett „mi 

a nem…” felsorolásnak. Az alkalmazást a tárgyi ismeret segítheti, de a lényeg 

egyáltalán nem ez. 

 

● a tudatos felhasználás is rendkívül fontos. Ismernünk kell az alkalmazás 

lehetőségeit, elveit, módszereit és gyakorlatát annak érdekében, hogy azt 

használjuk, amit kell és azt hatékonyan. 

 

● rendkívül fontos a kritikus felhasználás. A minket bombázó információ 

mennyisége jelentősen túl van az általunk jó hatásfokkal feldolgozhatónál. Tudnunk 

kell ezért szelektálni: el kell dönteni, mi fontos a számunkra és mi nem; ami fontos, 

mennyire hihető és mennyire nem és mi a technikája a „hihetőség” 

megállapításának, stb. A Digitális Kor legnagyobb veszélye a manipuláció; ha nem 

vagyunk tudatosak, bármilyen hamis hírnek igazat adhatunk. 

 

● nagy szükség van a körültekintésre is. Az Internet, az e-mail, a Facebook és társai 

nagyszerű eszközök és társak, de egyúttal éles fegyverek is. Úgy is 

„megsebezhetünk” valakit, hogy egyáltalán nem is akarjuk.  

 

● a körültekintő alkalmazás párja az erkölcsös felhasználás. Gyakran lehet olyan 

téves érzésünk, hogy a hálón a névtelenség mögé bújhatunk és olyant is 

megengedhetünk magunknak, amit szemtől szemben nem tennénk. Jó tudni: a 

hálón sem vagyunk névtelenek; könnyűszerrel kideríthető, ha szükséges, hogy 

milyen „álnév” mögött ki rejtőzik. Sok helyen volt már és lesz is szó a digitális kor 

kommunikációjáról és annak nagy bajáról: a metakommunikáció elvesztéséről. A 

metakommunikáció biztos eszköz a partner igazi arcának felderítésére; itt erre alig 

van lehetőség. Erkölcsösnek kell lennünk akkor is, ha nem látják – mint ahogy 
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mondani szokták, ásításkor az ember akkor is a szája elé teszi a kezét, ha sötét 

van és senki nem látja.  

 

● a felhasználásnak hatékonynak kell lenni, mert a szószátyárságot a digitális 

kommunikáció még nehezebben viseli el, mint az élőszó. A partner beszéde 

közben nem illik ásítani – de gond nélkül tovább lapozunk vagy elhagyjuk az oldalt, 

ha a kommunikáció nem hatékony; szószátyár. 

 

● A fenti alkalmazási szempontok összessége a felelős felhasználás. Felelünk 

azért, amit a netre föltettünk – és ami oda felkerült, az onnan el nem távolítható. A 

digitálisan kompetens személy az IKT eszözök használatakor felelősen viselkedik. 

Más kifejezéssel élve: a felelős digitális felhasználó média-műveltséggel, 

média-intelligenciával rendelkezik. 

 

 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi a kompetencia? 

a. képesség; a tudás felhasználásának képessége 

b. a könyv elolvasása 

c. beszélgetés a barátommal 

d. moziba menés 

 

2. Mi az, hogy digitális? 

a. ha valaki az ujjait használja 

b. tízig számolni 
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c. numerikus (digitális) kódokkal jelölt információ 

d. a Celsius skála használata 

 

3. Mi jellemzi a Digitális Kort? 

a. a szorzótábla 

b. óriási mennyiségű adat és információ digitális úton való tárolása 

c. a kétkarú mérleg 

d. nem jellemzi semmi 

 

4. Mi a digitális kompetencia? 

a. a számítógép billentyűzete 

b. az okostelefon 

c. e-mailek írása 

d. digitális tudásunk kritikus és felelős használata 

 

5. Miért fontos a digitális kompetencia? 

a. nem is fontos 

b. mert csak így lehet zenét hallgatni 

c. mert csak a digitálisan kompetens személyek tudják pl. az internetet 

helyesen és felelősen használni 

d. mert különben sokba kerül a villanyszámla 

 

6. Mi az a „nyolc kulcskompetencia”? 

a. nyolcszavas mondatokat írni 

b. a nyolcadik osztály képessége 

c. a kapuzárás képessége 

d. a sikeres élethez legfontosabb nyolc képesség 

 

7. Ki dolgozta ki a „nyolc kulcskompetenciát”? 

a. Verne Gyula 

b. az EU 

c. Jókai Mór 

d. Bill Gates 

 

8. Mit jelent a digitális kommunikáció biztonsága? 

a. azt, hogy a kapu csukva 

b. Azt, hogy személyes adataim és személyes kommunikációm védve van. 

c. azt, hogy van egy házőrző kutyánk 

d. azt, hogy műholdas védelmet építettem ki. 

 

9. Mit jelent a kritikus gondolkodás a digitális kommunikációban? 

a. azt, hogy nem hiszem el mindazt vakon, amit látok vagy olvasok 

b. Azt, hogy kritizálom a tanárokat 

c. azt, hogy a barátaim kritizálnak engem 

d. nincs is olyan, hogy kritikus gondolkodás 
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10. Mi a manipuláció?  

a. valakit a manipulátor érdekében, általában csaló és unfair módon 

befolyásolni 

b. kártyapartit nyerni 

c. ugyanaz, mint a motiváció 

d. nincs olyan, hogy manipuláció 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A digitális kompetencia azt jelenti, hogy tudok sms-t írni.    IGAZ – HAMIS 

2. A „digitális” azt jelenti, hogy az információt numerikus alakban tároljuk. IGAZ – 

HAMIS 

3. A digitális kompetenciára nincs szükség.  IGAZ – HAMIS 

4. A kritikus gondolkodás nagyon fontos a digitális kompetenciában. IGAZ – HAMIS 

5. A média-műveltség az, amikor moziba járunk. IGAZ – HAMIS 

6. A motiváció természetes dolog, de a manipuláció mindig becstelen. IGAZ – HAMIS 

7. Nem mindig könnyű a manipulációt észrevenni.  IGAZ – HAMIS 

8. A kritikus gondolkodásra nincs szükség, a gép megteszi helyettünk. IGAZ – HAMIS 

9. A „nyolc kulcskompetencia” rendkívül fontos a sikeres életpályához. IGAZ – HAMIS 

10. A „nyolc kulcskompetenciát” Bill Gates találta ki.  IGAZ – HAMIS 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. A kompetencia … (a megszerzett tudás alkalmazási képessége.) 

2. A digitális kompetencia azért fontos, mert …(ma már az információ döntő hányadát 

digitális formában őrzik és használják) 

3. A digitális kompetencia egyike a …(nyolc kulcskompetenciának) 

4. A manipuláció azért becstelen, mert…(rejtve és önző célokra használják) 

5. A manipulációt úgy lehet elkerülni, ha …(okosak, elővigyázatosak és kritikusak 

vagyunk) 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a digitális kompetencia?  (A digitális eszközök és szolgáltatások hozzáértő 

alkalmazási képessége) 

2. Miért olyan fontos a digitális kompetencia? (mert a ma használatos eszközök döntő 

hányada digitális) 

3. Mi az, hogy „digitális”?  (numerikus – általában bináris – formában kódolt adat.) 

4. Mi a manipuláció? (Nem egyenes úton, rejtve, önző célokból végzett motiváció) 

5. Mi a média-műveltség?  (A média tudatos, kritikus és tisztességes használatának 

képessége) 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a  digtális kompetencia fogalmával és 

tartalmával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a modul 

mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a szerepe a 

digitális kompetenciának 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, hogy 

a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb részvételre 

sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem tartalmazza; a 

fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A fóliákat a 

pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott pedagógus 

szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles érdemjegyet 

érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a tankönyvben 

található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz kötődik. 

Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is csatolásra 

kerül. 
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13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: DIGITÁLIS KOMPETENCIA 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek megérteni, hogy : 

● mi az, hogy digitális; 

● mi az, hogy kompetencia; 

● mik a digitális kompetencia jellemzői; 

● mi az a manipuláció; 

● mi az, hogy valaki média-művelt 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● digitális, informatika 

● tudás, információ-rögzítés 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a “digitális”? 

● Mi a kompetencia és mi az eltérés a tudással szemben? 

● ki hogyan használja az internetet? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, mi az, hogy kompetencia? 

Módszer:  

Lehet játékos formában is meg lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a 

tanár pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mi a digitális kompetencia lényege? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a kort, amiben élünk, és miért fontos a digitális 

kompetencia. Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél a jelenlegi digitális társadalmi 

jellemzőkről és a diákok vitájáról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A digitális világ veszélyei  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a tudáshoz való hozzáférését? Mennyire óvatos, kritikus? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: Digitális kompetencia fontossága manapság. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

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

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

kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy egy tanórában  tanítható, hanem két 
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vagy akár háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának 

időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS JAVASOLT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon túlmenően) 

 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Kompetencia_(pedag%C3%B3gia) 

2. https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/resources/tutorials/digital-competence-

the-vital-.htm 

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Manipul%C3%A1ci%C3%B3 

4. https://www.origo.hu/gazdasag/20161130-a-manipulacio-sulyos-hatarsertes-es-

hazugsag.html 

5. https://divany.hu/eletem/2019/03/21/narcisztikus-manipulacio/ 

6. https://wellandfit.hu/psziche/2012-02/manipulacio-mesterfokon-alakitsd-kedved-szerint-a-

vilagot/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kompetencia_(pedag%C3%B3gia)
https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Manipul%C3%A1ci%C3%B3
https://www.origo.hu/gazdasag/20161130-a-manipulacio-sulyos-hatarsertes-es-hazugsag.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20161130-a-manipulacio-sulyos-hatarsertes-es-hazugsag.html
https://divany.hu/eletem/2019/03/21/narcisztikus-manipulacio/
https://wellandfit.hu/psziche/2012-02/manipulacio-mesterfokon-alakitsd-kedved-szerint-a-vilagot/
https://wellandfit.hu/psziche/2012-02/manipulacio-mesterfokon-alakitsd-kedved-szerint-a-vilagot/
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                                                              3.TÉMA 

 

KRITIKUS GONDOLKODÁS ÉS A DOLGOK KRITIKUS ÉRTELMEZÉSE A 

DIGITÁLIS KORBAN 

 

A. MODUL 

MÉDIA-MŰVELTSÉG; TÉNYEK ÉS VÉLEMÉNYEK. A SZÓLÁS SZABADSÁGA 

 

Média-műveltség 

A korábbi modulokban már említettük, hogy a Digitális Kor az IKT eszközök robbanásszerű 

elterjedését és használatát hozta magával. Kialakult a tömegmédia; az élő beszéd helyét 

nagymértékben az elektronikus kommunikáció vette át. Ez egyrészt „beszűkítette a világot” 

(úgy is mondhatjuk, hogy egy globális faluban élünk, ahol lényegében mindenki ismer 

mindenkit), másrészt pedig az információ áramlása nagyságrendekkel megnőtt. Ez a 

mennyiség messze túl van az ember által normálisan és hatékonyan feldolgozható mértéken. 

Ennek következtében az információ nagy részét feldolgozatlanul hagyjuk (és ez a jobbik eset), 

vagy pedig mindenfajta értékelés és mérlegelés nélkül befogadjuk. Ez utóbbi a rosszabbik 

eset. A mérlegelés és értékelés hiánya válaszolatlanul hagy olyan kritikus kérdéseket, mint 

például: „jó, hasznos nekem ez az információ?” „Arról szól az információ, amire én keresem a 

választ?”  Vagy a legfontosabb: „igaz egyáltalán az, amit hallok, látok…?”  

A helyzetet tovább nehezíti az a körülmény, hogy az elektronikus információ lényegében 

nélkülözi a metakommunikációt – márpedig ez évezredeken keresztül az ember védőernyője 

volt; információt adott az információt közlő valódi érzéseiről és gondolatairól, vagyis segített 

eligazodni az információ igazságtartalma felől. Ez a védőernyő lényegében megszűnt, és a két 
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körülmény (az információ mennyisége és a metakommunikáció hiánya) együttesen tág teret 

nyitott a céltudatosan, önző célokat követő manipulációnak. Motiváció mindig is volt; a 

motiváció minden kommunikáció elkerülhetetlen velejárója – de az élő kommunikációban a 

metakommunikáció biztos támpontot adott a motiváció igazi szándékairól – amelyek általában 

egyenesek, becsületesek voltak. A manipuláció mindezt nélkülözi. A média ömleszti az 

információt, amely az esetek döntő többségében manipuláció és az ember „magától”, saját, 

veleszületett eszközeivel nem tud ellene védekezni, csak tudatosan, felkészülve, az „elhárítási 

technikákat” tudatosan megtanulva.  Média-műveltnek azt a személyt nevezzük, aki az 

ömlesztett információt értelmesen szelektálni, feldolgozni és felhasználni tudja. 

A média-műveltség tartalmával a tankönyv több modulja is foglalkozik. Ezek lényege az, hogy 

nem szabad tudatlanul, kritikátlanul és a körülményeket nem ismerő módon elfogadni 

információt.  Ellenőrizni kell az információ tartalmát (más információkkal való összevetéssel), 

az információ relevanciáját (vagyis azt, hogy az adott információ számunkra fontos-e), a 

publikáció időpontját (nem idejétmúlt-e) és az információ objektivitását.  

Utóbbival kapcsolatban fontos szempontot kell megjegyezni. A manipuláció szokásos és 

nagyon hatékony módja az információk szelektálása. A világon mindenféle dolog történik; jó 

is, rossz is – akárcsak Magyarországon. A kormánypárti manipuláció tipikus formája a 

kormány számára pozitív hírek közreadása és a negatívak elhallgatása – míg az ellenzéki 

manipuláció ennek a teljes ellentéte: ott csak a kormány számára kellemetlen, negatív 

eseményekről adnak hírt, nyújtanak információt.  Az objektív, elfogulatlan híradás 

„mintapéldányának” a brit BBC-t szokták emlegetni. Valószínűnek látszik, hogy tökéletesen 

semleges hírközlés, tökéletesen semleges médium nem létezik. 

 

Tények és vélemények 

A kritikus gondolkodás kiemelkedően fontos mozzanata a tények és a vélemények közötti 

különbség felismerése. „10 óra van. A vonat elment” – ez tényközlés; nem függ attól, hogy ki 

mondja. „A tények makacs dolgok”, mondja egy angol mondás. Leellenőrizhetők; nem 

kormánypártiak, nem ellenzékiek: objektívek. „Szerintem már 10 óra van, a vonat szerintem 

elment” – ez vélemény; lehet igaz, lehet nem. „Ez szép” – ez elvileg lehetne tény is, ha lenne 

a szépségnek objektív mérési módszere – de nincs. Ezért ez vélemény, még ha úgy is néz ki, 

mintha tényként közölnénk.  

Bár (mint azt fentebb már érintettük) a tények között is lehet szelektálni és ezzel manipulálni, 

a tényeket mindenki egyformán kell, hogy lássa. Vagyis, a tényközlés – elvileg – nem lehet 

manipulatív. (Kivéve az említett szelektálást.) Ha tehát valaki nem a valóságnak megfelelően 

közöl egy tényt, az egyszerűen hazudik. A tény „létét” könnyű bizonyítani, vagyis a tényközlés 

igazságtartalma könnyen megállapítható, perelhető, jogilag szankcionálható. A tényt csak 

objektíven lehet (lenne szabad) közvetíteni.  

Egészen más a helyzet a véleménnyel: mindenkinek jogában áll a dolgokról olyan véleményt 

kialakítani, amilyent csak akar. A véleményszabadság a szólásszabadság ikerpárja. Emiatt 

igenis létezhet kormánypárti vélemény, ellenzéki vélemény, sőt semleges vélemény is – 

ugyanarról a tényről és mindegyiknek megvan a jogi létalapja. Emiatt a média-műveltség egyik 

legelső kérdése: tényekről vagy véleményről van szó…?! Lehet szó erről is, arról is; és igen 

fontos megállapítani, hogy miről van szó. A tények elferdítése jogi ügy, míg az adott tényről 
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közölt vélemény mindenkinek szíve joga. Kritikusan fontos ezért, hogy a kettő közti 

különbséget meglássuk; a véleményeltérés nem jogi kategória, azt perben, bíróságon 

szankcionáltatni nem lehet. Emiatt nagyon gyakori, hogy a manipuláció kedvenc módszere a 

vélemények tényként közlése. Aki nem elég média-művelt, az a véleményt ténynek veszi és 

mint olyant, objektív valóságként veszi tudomásul – holott nem az. Példa erre a fentebb idézett 

„ez szép” kijelentés – ami bizony vélemény és nem tény: lehet, hogy a hírt közlőnek valóban 

szép, de másnak meg, mondjuk, nem. Ez tehát a hírközlő véleménye és nem tény; emiatt 

beperelni őt nem lehet. 

Fontos tudni, hogy a vélemény – ti. a közölt, publikált vélemény – is lehet szankcionálható, ha 

az önmagában ütközik a törvénnyel. „Holokauszt nem volt”; „a nácik igenis jó dolgokat 

csináltak”, „a kommunizmus mindenki számára jó volt” kijelentéseket (és hasonlókat) a törvény 

nem tartja a véleményszabadság részének, vagyis pl. a holokauszt tagadása bűncselekmény. 

(Ilyen egyébként a „ki nem mondott vélemény”, a jelképek használata is: önkényuralmi 

jelképek (horogkereszt, vörös csillag) használata, viselése büntetendő cselekmény. (Vigyázni 

kell azonban a körülményekre; a horogkereszt többezer éves indiai jelkép, az ötágú csillag 

pedig a világ öt kontinensét – vagyis a világot - jelképezi. Az ilyen jelképek viselése akkor tiltott, 

ha velük politikai tartalmat akar valaki közölni. Nyilvánvaló, hogy a Heineken-sör címkéjén lévő 

vörös csillag nem politikai célú; nevetséges lenne ezért szankcionálni – bár a közelmúltban 

megpróbálták…) Nem ilyen a Dávid-csillag: a hatágú csillag nyilvánvalóan és egyértelműen  a 

zsidósággal kapcsolatos jelkép, ezért azt félremagyarázni nem lehet.  

 

Szólásszabadság 

A szólásszabadság az emberi alapjogok egyike. Mindenkinek joga van a véleményalkotásra 

és ezen vélemény kifejtésére és ezért semmilyen módon nem lehet szankcionálni. (Hacsak az 

adott téma illetve vélemény önmagában nem törvényellenes, mint pl. a gyűlöletbeszéd: nem 

szabad semmilyen véleménnyel más személyek vagy embercsoprtok ellen gyűlöletet kelteni.)  

A szólásszabadság igen fontos összetevője a média-műveltségnek: a gyűlöletbeszéd, a 

manipuláció igen gyakran a szólásszabadság leple alé húzódik. Emiatt a média-művelt 

(média-intelligens) személynek azt is pontosan meg kell látni illetve fel kell fedezni, hogy az 

adott hír vagy információ ugyan szabad, de vélemény és mint ilyen, kritikai elemzés alá 

veendő. (Az objektív  tényeket nem lehet megkérdőjelezni – ha ti. megtörténtek és úgy, ahogy 

a róluk szóló hír állítja. Újra fel kell hívni a figyelmet az objektív, valóban megtörtént hírek 

válogatásával megvalósuló manipulációra. A válogatással a közzétevő a tényt tkp. 

véleménnyé alakítja: „szerintem ezek a tények a fontosak” – és a vélemény ugyan szabad, de 

megkérdőjelezhető és leellenőrizendő. Vagyis ezesetben nem a tényt magát ellenőrizzük le, 

hanem a válogatás objektivitását.)  

A szólásszabadsággal – és általában a szabadságjogokkal – kapcsolatban még egy tényt kell 

aláhúzni: ezen szabadságjogok egyike sem abszolút mértékű. Miután az ember társadalmi 

lény, figyelembe kell vennie: embertársainak ugyanolyan jogai vannak, mint neki és ha ezek a 

jogok egymással ütközésbe kerülnek, a szabadságjogot a másik fél szabadságjoga korlátozza. 

Képletesen szólva: „az én öklöm joga véget ér a másik ember orránál.”  Hasonló ütközés 

játszódhat le, ha én valaki másról rossz hírt terjesztek: nekem jogom van véleményt 

nyilvánítani, de a másiknak meg joga van a saját jóhíréhez. Emiatt a jóhír megsértéséért 
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polgári úton elégtételt lehet venni – azaz be lehet az illetőt perelni és ha a bíróság úgy itéli 

meg, hogy a jóhírhez való jog valóban csorbult, a másik felet kártérítésre kötelezheti.  

 

 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Az Interneten megjelenő hírek 

a. mind igazak 

b. mind hamisak 

c. ilyen is van, olyan is van, 

d. nem is jelennek meg hírek. 

 

2. Az Interneten megjelenő híreket… 

a. csak újságírók írhatják 

b. bárki írhatja 

c. csak költők írhatják 

d. csak politikusok írhatják 

 

3. A hírek igazságtartalmát …… ellenőrizheti. 

a. bárki 

b. senki se 

c. csak a hír írója 

d. csak egy kijelölt személy 
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4. Az adott hír szerzőjének eddigi híre… 

a. semmit nem jelent 

b. jelzés lehet az adott hír igazságtartalmára is 

c. eltűnik, amint új hírt jelentet meg 

d. mindig negatív. 

 

5. Az interneten kívül a legokosabb információt keresni …. 

a. a TV-ben 

b. a rádióban 

c. a múzeumban 

d. a könyvtárban 

 

6. A hír olvasójának el kell dönteni, hogy a megjelent információ… 

a. tény vagy vélemény; 

b. üzenet vagy regény 

c. baráti vagy ellenséges 

d. idei-e. 

 

7. A tények igaz volta… 

a. könnyen leelenőrizhető 

b. nem ellenőrizhető le 

c. csak aznap ellenőrizhető le 

d. csak egy hónap múlva ellenőrizhető le 

 

8. Vélemény mondására… 

a. senkinek nincs joga 

b. mindenkinek joga van 

c. csak másnap van joga 

d. csak az újságírónak van joga 

 

9. A szólásszabadság… 

a. abszolút 

b. csak aznap engedélyezett 

c. nem sértheti mások jogait 

d. nem tartozik az egyetemes emberi szabadságjogok közé. 

 

10. A média-műveltség igen fontos, mert… 

a. különben nem működik az internet 

b. különben nem tudunk meggyőződni a barátunk jöveteléről 

c. nélküle könnyen eshetünk a manipuláció csapdájába 

d. vele jobb e-mailt írni 

 

  

IGAZ – HAMIS KIJELENTÉSEK 
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1. Olyan sok az információ, hogy nem kell leelenőrizni.  IGAZ - HAMIS 

2. Olyan sok az információ, hogy nagyon célszerű leellenőrizni   IGAZ - HAMIS 

3. Az Internet alig tartalmaz információt.   IGAZ - HAMIS 

4. Olyan sok az információ, hogy nem tudunk mindent kiértékelni.  IGAZ - HAMIS 

5. A motiváció természetes, de a manipuláció becstelen. IGAZ - HAMIS 

6. A tényeket nem lehet leelenőrizni.   IGAZ - HAMIS 

7. Mindenkinek joga van véleményt publikálni.   IGAZ - HAMIS 

8. Nagyon fontos eldönteni, hogy az információ tény-e vagy vélemény. IGAZ - HAMIS 

9. A média-műveltség különösen a fiataloknak fontos, mert nekik kevesebb az 

élettapasztalatuk.   IGAZ - HAMIS 

10. A szólásszabadság az ókor óta létezik.   IGAZ - HAMIS 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. Az interneten …..információ jelenik meg.   (rengeteg) 

2. A médiában megjelenő információt…. (alaposan le kell ellenőrizni) 

3. A médiában megjelenő híreknek mindenekelőtt az ….. kell leelenőrizni. (objektivitását 

és pontosságát) 

4. A tényeknek objektíveknek kell lenniök, a vélemény lehet (szubjektív) 

5. A könyvtár még mindig az egyik… (legjobb hely az információ beszerzésére) 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Miért nem mindegy, hogy a hír tény vagy vélemény? (Mert a tény objektív, a 

vélemény lehet elfogult) 

2. Miért fontos a média-műveltség?   (Mert nélküle könnyen manipulálhatnak) 

3. Mi a tény?  (Valóban megtörtént eseményről szóló objektív beszámoló) 

4. Mi a vélemény?   (Valamilyen tényről szóló szubjektív reakció; lehet elfogult is) 

5. Szabad-e a véleménnyilvánítás? (Igen, hacsak törvény nem tiltja, pl. gyűlöletbeszéd) 

 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a  média-műveltség és a 

tény/vélemény kettősség fontosságával és  tartalmával. 
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2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a szerepe 

a média-műveltségnek 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem tartalmazza; 

a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A fóliákat 

a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban 

nagyon hasznos segítséget tud nyújtani.  
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A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: MÉDIA-MŰVELTSÉG. TÉNYEK ÉS VÉLEMÉNYEK. A 

SZÓLÁSSZABADSÁG 

Idő: 45 perc 

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

● mi az, hogymédia-műveltség; 

● mi a hír és mi a vélemény; 

● mi a motiváció és mi a manipuláció; 

● mi lyen módszerei vannak a manipulációnak;  

● mi az, hogy valaki média-művelt 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 
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Előkészületek: A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● digitális, informatika 

● tudás, politika 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a “média”? 

● Mi a média-műveltség? 

● Mi a manipuláció? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, mi az, hogy média-műveltség? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mi a különbség a tények és a vélemények között? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a kort, amiben élünk, és miért fontos a tények és 

vélemények között különbséget tenni. Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél a jelenlegi 

társadalmi jellemzőkről és a diákok vitájáról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A manipuláció veszélyei  
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Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a média-jártasságot? Mennyire óvatos, kritikus? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: Média-műveltség, szólás-szabadság manapság. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

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

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

kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy egy tanórában  tanítható, hanem két 

vagy akár háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának 

időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS JAVASOLT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon túlmenően) 

 

1. https://www.mediakutato.hu/cikk/2009_04_tel/08_mediamuveltseg_digitalis_irastudas 

https://www.mediakutato.hu/cikk/2009_04_tel/08_mediamuveltseg_digitalis_irastudas
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2. http://buvosvolgy.hu/dokumentum/97/potter_mediamuveltseg.pdf 

3. http://televele.hu/a-mediapedagogiarol/mediakompetencia-az-eu-ban/ 

4. https://jog.tk.mta.hu/blog/2018/06/tenyek-velemenyek-elvalasztasok 

5. https://tasz.hu/mi-a-szolasszabadsag 

6. https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3l%C3%A1sszabads%C3%A1g 

7. https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_emberi_jogok_egyetemes_nyilatkozata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. MODUL 

ÖNMAGUNK KRITIKUS SZEMLÉLETE ÉS ÉRTELMEZÉSE 

 

Énkép 

http://buvosvolgy.hu/dokumentum/97/potter_mediamuveltseg.pdf
http://televele.hu/a-mediapedagogiarol/mediakompetencia-az-eu-ban/
https://jog.tk.mta.hu/blog/2018/06/tenyek-velemenyek-elvalasztasok
https://tasz.hu/mi-a-szolasszabadsag
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3l%C3%A1sszabads%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_emberi_jogok_egyetemes_nyilatkozata
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A Wikipédia szerint (https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89nk%C3%A9p) „A 

személy énképe önmagáról kialakított állandósult mentális kép, ami olyan dolgokat foglal 

magába, amelyek a külső szemlélő számára hozzáférhetőek; eszköz, amellyel a személy 

kísérletet tesz önmaga objektív szemlélésére.”  Az énkép kritikusan fontos a személy számára, 

mert befolyásolja az adott személy egész életvitelét és viselkedését. 

Az énkép és az ember „objektív képe” szinte soha nem esik egybe; az egybeesés gyakorlatilag 

véletlen. Egyrészt az ember képtelen teljesen objektíven, szenvtelenül szemlélni saját magát, 

másrészt a másokban kialakuló „kép rólam” (aminek objektív esetben egybe kéne esni az 

énképpel) szintén soha nem objektív. Az „énkép” és a „kép rólam” emiatt kritikusan fontos a 

társadalom szempontjából is, mert ez határozza meg az adott személy viselkedését a 

társadalomban. 

Az énkép terén számos eltérés lehet a valóságtól. Az első:  az „énkép” és a „rólam kiakított 

kép” önmagában is eltér és természetesen mindkettő általában eltér  a „szeretném, ha engem 

így látnának” képtől. Ez az eltérés teljesen természetes. Az ember szubjektum és ezért 

képtelen (és lehetetlen)  önmagát (meg mást se) abszolúte objektíven szemlélni. Az 

eltéréseknek számos oka lehetséges; mindenekelőtt az adott személy lelkialkata illetve a 

mások által belé „szuggerált” kép.  

Természetes dolog, hogy az ember szeretné magát jónak, szépnek, ügyesnek, stb. – vagyis 

pozitívan  látni. Az ember elfogult önmagával szemben, ezért az énkép sokszor mutat 

pozitívebb személyt, mint az adott személy valójában. A helyzetet jelentősen motiválja, hogy 

a személy magáról értelemszerűen többet tud saját magáról (belső mozgatórugók, szándékok, 

valódi motívumok) mint amennyit a kivülállók róla tudhatnak. A lelkialkatok különbözősége 

miatt pozitív és negatív eltérések is lehetségesek: van, amikor a személy „el van telve 

magától”, jobbnak-szebbnek stb. látja magát, mint ő valójában.  Azt, aki „el van szállva 

magától”, vagyis nagyon szereti önmagát, nárcisztikus alkatnak hívjuk. (Narcissusról, a 

magába szerető görög mitológiai alakról). Az ilyen alkat sokkal pozitívabbnak látja magát, mint 

ő valójában és kettős érzékenység jellemzi: hiperérzékeny arra, ha valaki őt kritizálja de 

tökéletesen érzéketlen mások érzékenységére, ha ő kritizál másokat.  

Sok pszihológus a nárcizmust az ún. „prenatális (születés előtti) istenélmény”-re vezeti vissza. 

Ezt a magzat érzi: minden őérte van, minden őt szolgálja, minden őt védi és ő kitölti a teljes 

teret – vagyis ő az Isten.  

Az énkép másik, negatív véglete az önbizalom teljes hiánya: ő semmire nem jó, neki semmi 

nem sikerül, őt senki nem szereti, ő nem is érdemes a szeretetre. Az ilyen önbizalomhiányt 

általában nem lehet levetkőzni; az végig kíséri a személy egész életét és egyúttal meg is 

keseríti azt. A negatív énkép sokkal több problémát okoz, mint a nárcizmus: a sikeres élethez, 

a sikeres vezetői teljesítményhez igenis kell egy jókora adag önbizalom: örök kételkedéssel, 

önbizalomhiánnyal nem lehet jó vezető valaki. Emiatt, ha már a végletek közül kellene 

választani, akkor inkább öntelt, nárcisztikus legyen valaki, mint önbizalom-hiányos.  

A két véglet között helyezkedik el „nomális” lelkiállapot: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89nk%C3%A9p
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„Rólam alkotott kép” 

Az énkép ellentettje, amit az emberek gondolnak-látnak-hisznek az adott személyről. 

Amennyire az énkép szinte soha nem objektív, olyannyira nem objektív a „rólam alkotott kép” 

sem. Ez utóbbi benyomásokból és elképzelésekből áll és óhatatlanul a másik személy 

énképvel van érintkezésben, leginkább konfliktusban. Az ember számára szubjektíve 

szimpatikus, aki hasonlít az adott személy énképére és ellenszenves, ha nem. Egy 

nárcisztikus személy nagyon utálja a vele szemben akár halvány (és akár megalapozott) 

kritikát mondó személyt – ugyanakkor a hasonlóan nárcisztikus személy szintén ellenszenves, 

mert benne az önimádat konkurrenst lát. Ezzel szemben az önbizalom-hiányos embert  más 

önbizalom-hiánya lényegében megerősíti a negatív értékitéletben.  

Ugyancsak szubjektív a „rólam alkotott kép”, mert rengeteg információ hiányzik ahhoz, hogy 

objektív lehessen. (Pl. lényegében a véleményezett személy  önmotivációjának, belső 

gondolatmenetének  szinte teljes hiánya.)  

A kritikus, kritikusan értelmezett énkép a fenti végleteknek, a „rólam alkotott képnek” és a 

tapasztalatoknak bonyolult végeredménye. A visszajelzések alapján az énkép folyamatosan 

változik, alakul és finomodik és a valósághoz közeli énkép kialakulását segíti az „önmagát 

mintegy kívűlről szemlélő” képessége az adott személynek. Aki az énképét képes a reális 

irányban módosítani és magát mintegy a mások szemével szemlélni, arról mondjuk, hogy 

magas EQ-val (magas érzelmi intelligenciával) rendelkező személyiség. Ez arra alapozódik, 

hogy aki saját személyiségét realistábban értékeli, az értékel másokat is realistábban.  

Legyen itt zárásképpen Gorkij egyik mondása: „az ember értéke egy tört, aminek 

számlálójában az van, ahogyan mások őt értékelik, nevezőjében pedig az,  ahogy ő 

értékeli saját magát”.  

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 
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Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi az énkép? 

a. a tükörben látott kép 

b. a mások véleménye rólam 

c. az, ahogy én saját magamat értékelem 

d. a véleményem másokról 

 

2. Mi a nárcizmus? 

a. a nárcisz szeretete 

b. ha nárciszt tartok a vázában 

c. ha mások nagyon szeretnek engem 

d. önimádat 

 

3. Mi a nárcizmus teljes ellentéte? 

a. önutálat 

b. önszeretet 

c. önértékelés 

d. önbizalom 

 

4. Ha a végletek közül kell választani, melyik a jobb: a nárcizmus vagy az 

önutálat? 

a. az önutálat 

b. a nárcizmus 

c. a nárcisztikus önutálat 

d. az önbecsülés 

 

 

5. Min alapszik a mások értékitélete valakiről? 

a. beszéden 



83 
 

b. íráson 

c. szavakon 

d. tapasztalatokon, benyomásokon 

 

6. Melyik objektív: a nárcizmus vagy az önutálat? 

a. mindkettő 

b. egyik sem 

c. a nárcizmus 

d. az önutálat 

 

7. Hogyan lehet kritikus önértékelése valakinek? 

a. sehogy 

b. mindig objektív az önértékelés 

c. ha önmagát tudja mintegy mások szemével vizsgálni 

d. nem lehet kritikusan értékelnünk saját magunkat 

 

8. Milyen az egészséges énkép? 

a. az önimádó 

b. az önutáló 

c. félúton az önimádó és az önutáló között 

d. az egészséges önkritika és az egészséges önbizalom közé eső énkép 

 

9. Miért szükséges a kritikus énkép? 

a. mert az szebb 

b. mert az bonyolultabb 

c. mert az gyakoribb 

d. mert az segít eligazodni a világban 

 

10. Milyen gyakran esik egybe az objektív és a kritikus énkép? 

a. nagyon ritkán 

b. sohase 

c. mindig 

d. minden másnap 

 

 

IGAZ – HAMIS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Az énkép mindig szép.     IGAZ - HAMIS 

2. Az énkép soha nem igaz   IGAZ - HAMIS 

3. Az énkép fontos a viselkedés szempontjából.   IGAZ - HAMIS 

4. Mások mindig jobbnak látnak bennünket, mint mi magunkat.   IGAZ - HAMIS 

5. Mások soha nem látnak jobbnak bennünket, mint mi magunkat.   IGAZ - HAMIS 

6. Kritikusan látni magunkat nem könnyű.   IGAZ - HAMIS 

7. Mások mindig objektíven látnak bennünket.   IGAZ - HAMIS 

8. Az egészséges énkép az egészséges önkritika és az egészséges önbizalom közé 

esik.    IGAZ - HAMIS 

9. A másokban kialakuló kép rólunk befolyásolja saját énképünket.   IGAZ - HAMIS 
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10. Aki reálisan látja saját magát, az képes mást is reálisan értékelni.   IGAZ – HAMIS 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. Az egészséges énkép a ….. közé esik.  (egészséges önkritika és egészséges 

önbizalom) 

2. Az énkép szinte mindig …. (szubjektív) 

3. A nárcizmus másképpen…. (önimádat) 

4. A nárcizmus teljes ellentéte az … (öngyűlölet) 

5. A másokban kialakuló kép rólunk azért fontos, mert…(alakítja énképünket) 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi az énkép?   (A magunkról alkotott kép bennünk) 

2. Miért nem tud általában az énkép objektív lenni?  (Mert valamennyien szubjektívak 

vagyunk) 

3. Mi az énkép két véglete?  (Az önimádat és az öngyűlölet vagy másképpen  önutálat) 

4. Hogyan lehet az énképet a valósághoz közelíteni?  (Figyeljük mások véleményét 

rólunk és értékeljük tapasztalatainkat) 

5. A másokban rólunk kialakuló kép mindig pontosabb, mint az énképünk? (Lehetséges, 

de egyáltalán nem bizonyos) 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat az énkép tartalmával és a 

kritikus énkép kialakításának lehetőségeivel. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe a média-műveltségnek 
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4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz 

jeles érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban 

nagyon hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 
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ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: AZ “ÉN” KRITIKUS ÉRTÉKELÉSE 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek értelmezni, hogy: 

● mi az, hogy énkép; 

● mik az énkép végletei; 

● miért szubjektív az énkép; 

● mi az a “más képe rólam”; 

● miért szükséges a kritikus önértékelés 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● digitális, informatika 

● tudás, önismeret, pszichológia 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az “énkép”? 

● Mi a “másokban kialakult kép rólam”? 

● ki hogyan fejleszti önképét? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)   LD. 2. MEGJEGYZÉS 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, mi az, hogy énkép? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.  LD. 2. MEGJEGYZÉS 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mi az énkép alakításának, pontosításának útja? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük az énképet és hogyan lehet azt alakítani. Csoportos 

vita is lehetséges. A tanár beszél az énkép fontosságáról a társadalomban és a diákok vitájáról.  

LD. 2. MEGJEGYZÉS 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: Az énkép vs a másokban kialakuló kép rólam  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában az énképet vs a „másokban kialakuló képet rólam” tartalmát. Ki mennyire óvatos, 

kritikus? LD. 2. MEGJEGYZÉS 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: A reális (kritikus) énkép fontossága. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 
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módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

2.A pedagógusnak nagyon óvatosan kell bánni az „énkép” vs „rólam másokban 

kialakult kép” összevetésével. Az ilyen kérdésfeltevés igen könnyen alakul 

egymás minősítgetésévé, vagdalkozássá, énkép-rombolássá, vezethet 

sértődéshez vagy akár fizikai erőszakhoz.  

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS JAVASOLT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon túlmenően) 

 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89nk%C3%A9p 

2. https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96nismeret 

3. https://onmegvalositas.hu/blog/husztisanyi 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rcizmus 

5. https://www.dormeo.hu/article/onimado-a-parja 

6. http://varazsbetu.hu/beszelgessunk/onutalat/index.php 

7. http://valtsjegyetazeletbe.hu/tartalom/egeszseges-enkep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89nk%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96nismeret
https://onmegvalositas.hu/blog/husztisanyi
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rcizmus
https://www.dormeo.hu/article/onimado-a-parja
http://varazsbetu.hu/beszelgessunk/onutalat/index.php
http://valtsjegyetazeletbe.hu/tartalom/egeszseges-enkep
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C.MODUL 

A VILÁG KRITIKUS SZEMLÉLETE ÉS ÉRTELMEZÉSE 

 

A világ korábban és ma 

A „világ” mint kifejezés igen sokféle jelentéssel bír. A szokásos értelmezés: „a térnek azon 

része, amelyik körülvesz bennünket”. Ez a nagyon picitől a végtelen nagyig minden lehet: a 

„baktériumok világa” lehet például a nagyon kis világ („mikrovilág”), míg a csillagok, a tejút-

rendszerek világa a „makrovilág”, a „világmindenség”. A kettő között számtalan „világ” 

lehetséges térban és időben is („Petőfi világa”, „Török világ Magyarországon” – Jókai regénye 

- , „a szegények világa”, a „magyarok világa”, a „nagyvárosi világ”, a „zsebmetszők világa”  és 

még számtalan más fogalmi lehetőség.) Hétköznapi értelemben a világ alatt azt értjük, „ami 

körülvesz bennünket, ami hatással van ránk, ami kapcsolatban van velünk, ami érint 

vagy érdekel bennünket”. 

A világ fizikailag lényegében mindig akkora volt, mint ma. (Ha eltekintünk a fizikusok által 

vizsgált és mindennapi életünket semmilyen mértékben nem befolyásoló jelenségtől,  a 

világegyetem tágulásától). Ugyanakkor, tudatilag és pszichológiailag a világ elképesztő 

mértékben megváltozott:     
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Nagyapáink idején a „világ” lényegében azt a települést (vagy településrészt) jelentette, ahová 

beleszülettek és ahol gyakorlatilag egész életüket töltötték. Egy falusi számára az „ÉN” 

körülötti világ egyenlő volt a falujával és „világot csak akkor látott”, amikor elvitték katonának. 

Egy falusi gyerek számára szinte felfoghatatlan élmény volt, ha Budapestre utazhatott és ott 

villamosra ülhetett. 

A hírközlés fejlődésével és a mobilizáció terjedésével az „ÉN” körüli világ fokozatosan kiterjedt; 

az ember egyre szélesebb körben kezdett tájékozódni. (Az „ember” alatt mindig az átlagembert 

értjük.) A falu megyévé, majd az országgá szélesedett és az érdeklődés foka is egyre 

magasabb lett; a tolna megyei embert már érdekelte, hogy élnek például a békésiek és egyre 

inkább formált véleményt az onnan érkező hírek kapcsán is.  

A világ a Digitális Korban 

A múlt század végén a „világ” drasztikusan átalakult: megjelent az Internet és ezzel a „világ” 

rendkívül kiszélesedett – vagy ha úgy tetszik, összezsugorodott. Már figyelemmel kísértük az 

afrikai hutuk és tuszik harcát vagy egy ausztrál tömeggyilkos utáni hajszát. Érdekes lett a japán 

császár vagy a kubai rumivási szokások, a perui konyha vagy az Antarktisz élővilága. A 

folyamat a motorizáció (mobilizáció) drasztikus fejlődésével új lendületet kapott (csak 2018-

ban 86 millió új autót adtak el; ma a világon mintegy 1.5 milliárd személyautó közlekedik. Ezt 

a számot 2036-ra 2.8 milliárd körülire várják. Lényegében családonként egy autó…Ez a tény 

a mobilizáció fejlődését mutatja.) A folyamatot mára a Digitális Kor tetőzte be:a világon már 

2013-ban másfél milliárd személyi számítógép működött. Ez a szám 2019-re kb. 1.2 milliárdra 

csökkent, mert viszont ugrásszerűen megnőtt a mobil telefonok (mobil internet) aránya: mára 

az okos telefonok aránya 3.3 milliárdra nőtt (az összes mobil telefonok száma 5.13 milliárd); 

vagyis a családok több, mint 35%-a rendelkezik okos telefonnal és mobil internettel. Az pedig 

matematikailag bizonyított, hogy maximum hat kapcsolaton keresztül a világon bárki bárkivel 

kapcsolatba léphet. A kongói utcaseprő az USA elnökével vagy a szibériai kis falusi pék a 

Római pápával. A világ érdeklődése drasztikusan kitágult – vagy ami ugyanezt jelenti: a világ 

összezsugorodott. Azt lehet mondani, hogy egy globális faluban él az emberiség. És ezt el 



91 
 

lehet mondani a mikrovilágtól a makrovilágig: ma a DNS-ről (mikrovilág) vagy a Hawkins-

hullámokról (csillagközi makrovilág)  többen tudnak, mint ötven évvel ezelőtt egy falusi ember 

arról, hogy az ötödik faluban mikor van a búcsú. A Hukushima-i nukleáris erőmű-katasztrófáról 

mindenki hallott a világon; a csernobili katasztrófát a fél világ tudta, de a még húsz évvel 

korábbi Three Mile Island-i (USA), nem kisebb atomerőmű-katasztrófát csak a közel lakók és 

az atomfizikusok ismerték. A világ összezsugorodott; drasztikusan megnőtt a globális és 

globálisan ismert  ügyek száma. A globális hírek mindennapivá váltak; véleményt alkotunk 

róluk. Jó elnök-e Trump; mi a helyzet Venezuelában, irtják-e az esőerdőt az Amazonas 

mentén? A mindent elöntő tömegmédia miatt erről néha többet hallunk, mint arról, mi történt a 

szomszéd országban. A világot, a világról szóló híreket ezért olyan kritikus szemmel kell 

figyelnünk és értékelnünk, mintha valami a szomszédunkban történne. 

                               

                                              Internetes hálózat egy cím körül 

A világ kritikus szemlélete és értékelése 

2019-ben 4.4 milliárd embernek van internet-hozzáférése; ez a szám 2020-ra megközelíti az 

5 milliárdot. A világ itt van a szobánkban: a személyi számítógépünkön vagy az 

okostelefonunkon. A világra vonatkozó híreket ezért ugyanolyan kritikusan (média-művelten) 

kell értékelni, mintha rólunk szólnnának.  

● több forrásból is célszerű ellenőrizni, hogy a hír igaz-e. A világot elöntötte a 

manipuláció. Utóbbi divatos formája a hírek „mazsolázása”, a manipuláló 

szemszögéből való célszerű, tudatos kiválogatása és csoportosítása. 

 

● célszerű ellenőrizni a hírforrás értékét: a gyakran „füllentő”, „csúsztató” hírforrásokat 

(TV, rádió, újság, internetes forrás) nagyon óvatosan kell kezelni. Drasztikusan 

megnőtt a hamis hírek, az „alternatív valóság” aránya a médiában. 

 

● okosan és értőn kell szelektálni a hírek között: a minket bombázó hírek mennyisége 

már korábban is meghaladta az agy által effektíven értékelhető hírek számát; még 

nagyobb ez a „túllövés” a napjainkban. Különösen politikusi körökben divatos 

„nyakonönteni” a hallgatót vagy az olvasót olyan mennyiségű hírrel, ami között a 

valóban fontos vagy kritikus információ egyszerűen elsikkad. 
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● Különösen ügyelni kell a felnövekvő nemzedék megóvására: ők az átlagosnál sokkal 

több időt töltenek a neten és az átlagosnál sokkal kevesebb még az élettapasztalatuk.  

 

 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. A dolgok kritikus értékelése… 

a. gondolkodási mód 

b. olvasmány 

c. TV-műsor 

d. Internet-zene 

 

2. As embert olyan sok információ éri, hogy… 

a. sok lesz az olvasnivalója 

b. nem tud moziba menni 

c. nem bírja hatékonyan feldolgozni 

d. könnyű a dolga. 

 

3. A fizikai világ a számunkra… 

a. egyenlő a szobánkkal. 

b. egyenlő a megyénkkel 

c. akkora, amekkorát felfogunk belőle és érdekel-érint bennünket 

d. mindig kisebb 

 

4. A történelem folyamán az általunk megismerhető világ… 
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a. egyre kisebb lett 

b. egyre érthetetlenebb lett 

c. egyre sárgább lett 

d. egyre nagyobb lett 

 

5. A mobilizáció … 

a. nem segítette a világ megismerését 

b. segítette a világ zöldebbé válását 

c. kicsinyítette a világot, mert növelte a beutazható, megismerhető részét 

d. egyre kevesebb autót használ 

 

6. Az Internet… 

a. egyre több információt közöl a világról 

b. nem közöl információt a világról 

c. nem segít megismerni a világot 

d. nem segít kapcsolatba lépni másokkal 

 

7. Azért kell a világot kritikusan szemlélnünk, mert 

a. egyre több a zene 

b. egyre kevesebb a zene 

c. egyre több a hír 

d. egyre kevesebb a hír 

 

8. A Digitális Korban 

a. a világ nem változott 

b. a világ sárgább lett 

c. a világ nagyobb lett 

d. a világ „kisebb” lett 

 

9. a média-műveltség… 

a. nem fontos a világ kritikus értelmezése szempontjából 

b. fontos a világ kritikus értelmezése szempontjából 

c. ma már nem fontos 

d. nem olyan fontos, mint a zenélni tudás 

 

10. Jelenleg a manipuláció a világra vonatkozóan 

a. kisebb lett 

b. elhanyagolható lett 

c. nem változott 

d. nagyobb mértékű lett 

 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A világ szubjektíve akkora, amekkorát felfogunk belőle.   IGAZ - HAMIS 

2. A világ nagysága fizikai értelemben a történelem folyamán nem változott. IGAZ - 

HAMIS 
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3. Minél kevesebb hírt hallunk külföldről, annál nagyobbnak tűnik a világ.  IGAZ - HAMIS 

4. Az Internet segít elrejteni a világot.  IGAZ - HAMIS 

5. A mobil-internet klapcsolatok száma nem haladja meg a vezetékest.  IGAZ - HAMIS 

6. Manapság a világot kritikusabban szükséges szemlélnünk.  IGAZ - HAMIS 

7. Manapság már nincs manipuláció.  IGAZ - HAMIS 

8. Az alternatív valóság a motiváció egyik fajtája.  IGAZ - HAMIS 

9. Manapság sok a hamis hír az Interneten.  IGAZ - HAMIS 

10. A média-műveltség ma fontosabb, mint korábban.  IGAZ - HAMIS 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. A világból korábban csak …… részt ismertünk, mint ma.  (Kisebb) 

2. Ma ……..autó közlekedik a világon, mint korábban.   (sokkal több) 

3. A motorizáció fejlődése segít… (jobban megismerni a világot) 

4. Azért mondjuk, hogy „globális faluban” élünk, mert …. (szinte mindenki elérhető a 

világon) 

5. Az információ manapság …….., mint korábban volt. (sokkal több) 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Miért lett „kisebb” a világ a Digitális Korban?  (mert szinte mindenki elérhető) 

2. Miért segít a motorizáció a világ jobb megismerésében? (Mert a segítségével sok 

helyre el tudunk jutni) 

3. Miért fontos ma a világ kritikus megismerése?  (Mert túl sok az információ és a 

manipuláció) 

4. Miért kell leelenőriznünk az érkező híreket?  (Mert lehet köztük hamis hír is) 

5. Miért több ma a manipuláció?  (Mert sokkal több a hír is) 

 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a világ kritikus értékelésének 

tartalmával és fontosságával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 
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3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a szerepe 

a média-műveltségnek. 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem tartalmazza; 

a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A fóliákat 

a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban 

nagyon hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: A VILÁG KRITIKUS ÉRTÉKELÉSE 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek megérteni, hogy : 

● miként észleljük a világot; 

● hogyan változott a világ “nagysága” a történelem folyamán; 

● miért lesz egyre “kisebb” a világ; 

● hogyan változott a helyzet az Internet megjelenése óta; 

● mit okozott a Digitális Kor a világ megismerésében 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 
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Előkészületek: A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● digitális, informatika 

● tudás, földrajz, történelem 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mekkora a világ? 

● Hogyan észleljük a világot az Internet megjelenése óta? 

● ki mit figyel a világra vonatkozó hírek közül? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, hogyan változik a világ és miért? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Miért szükséges kritikusan néznünk a világot? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a világ mai képét és hogyan lehet azt alakítani. 

Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél a kritikai szemlélet  fontosságáról a társadalomban 

és a diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A világ kritikus szemlélése és értékelése  
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Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a világ dolgai utáni érdeklődést? Mennyire óvatos, kritikus? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: A világ kritikus értékelése és annak fontossága. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 

módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 
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(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://www.otthonokesmegoldasok.hu/otthon/kritikusan-szemlelt-vilag-ez-egy-hipster-

haza/ 

2. https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-

osztaly/voltaire-eletrajza-eletmuve/voltaire-vilagszemlelete 

3. https://www.csillagaszat.hu/hirek/pontosan-milyen-utemben-tagul-a-vilagegyetem/ 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/A_t%C3%A1gul%C3%B3_vil%C3%A1gegyetem_elm%C3%A9let

e 

5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_falu 

6. https://hu.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.TÉMA 

https://www.otthonokesmegoldasok.hu/otthon/kritikusan-szemlelt-vilag-ez-egy-hipster-haza/
https://www.otthonokesmegoldasok.hu/otthon/kritikusan-szemlelt-vilag-ez-egy-hipster-haza/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/voltaire-eletrajza-eletmuve/voltaire-vilagszemlelete
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/voltaire-eletrajza-eletmuve/voltaire-vilagszemlelete
https://www.csillagaszat.hu/hirek/pontosan-milyen-utemben-tagul-a-vilagegyetem/
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_t%C3%A1gul%C3%B3_vil%C3%A1gegyetem_elm%C3%A9lete
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_t%C3%A1gul%C3%B3_vil%C3%A1gegyetem_elm%C3%A9lete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_falu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS A DIGITÁLIS KORBAN 

 

                                                    A.MODUL 

                           DÖNTÉSHOZATAL, PROBLÉMA-MEGOLDÁS 

 

Döntéshozatal 

A döntéshozatal egyike az ember legalapvetőbb tevékenységeinek – ha nem a 

legalapvetőbb… Mert lehet táplálkozni vagy nem táplálkozni, inni vagy nem inni – de minden 

cselekedetünk valamilyen döntés következménye. Ugyan a nem tudatos csecsemő helyett 

még a szülők döntenek, de a tudatos élet legfontosbb tevékenysége a döntéshozatal. Annyira 

fontos, hogy nem lehet nem dönteni – csak a halott nem dönt. Emiatt a döntéshozatal mint 

tevékenység kiemelkedően fontos az életben. Annyira fontos, hogy nem lehet nem dönteni.  

(A döntési jog átadása is egy döntés következménye!) 

Ugyanakkor a döntéshozatal racionalizálható folyamat, nem olyan, mint pl. az automatikus 

légzés és a szívdobogás. Ezen utóbbi folyamatok normális esetben automatizmusok és nem 

tudatos cselekedetek – bár pl. a jógik tudják befolyásolni mind a szívműködésüket, mind a 

lélegzésüket. Általában azonban a szívműködés és a légzés automatikus, a döntés azonban 

nem, hanem tudatos cselekedet. (Ez akkor is így van, ha a bennünk lejátszódó döntési 

folyamatot esetleg észre se vesszük.) 

A döntési folyamat leglényegesebb összetevője, hogy valamilyen lehetőségek közül kell 

választani; azaz  opcióknak, döntési változatoknak kell létezniök. Ha nincsenek változatok, 

nincs döntés sem – egy közül nem lehet választani. A helyzet azonban az, hogy mindig 

vannak döntési változatok – akkor is, ha nincsenek… Akkor ugyanis a döntési helyzet úgy 

szól, hogy az egyedüli hehetőséget választja az ember – vagy nem választ semmit. A nem-

döntés is döntés.  

A döntési változatok kétféle lehetőséget takarhatnak: ugyanazon cél elérésének különböző 

lehetőségeit vagy különböző célok elérését. A döntés alapfeltétele tehát, hogy legyen az 

embernek célja, aminek eléréséhez egy vagy több döntés szükséges. (Itt is meg kell jegyezni, 

hogy nem létezik teljes mértékben céltalan élet: itt a cél az „ahogy esik, úgy puffanik” állapot 

mint cél elérése.)  

Háromféle cél létezik: egyrészt a végiggondolt és elérhető célok; másrészt a (lehet, hogy 

elérhető) óhajok vagy szándékok és végül pedig az irreális vágyálmok. Ebből az 

következhetne, hogy csak a reális célokkal kell foglalkozni, holott ez nem teljesen így van: az 

érzelemmel telített vágyálmokból  óhajokat és szándékokat lehet transzformálni, ezen 

utóbbiaktól pedig már csak egy lépés a reális cél.  A döntés a célok elérésének a tervezete. 

A célok eléréséhez (és ezért a döntéshozatalhoz) ok-okozati kapcsolatok rendszerére, 

láncolatára van szükség. Ez az ok-okozati lánc kell, hogy elvezessen az „itt és most” pozícióból 

a célhoz. A cél eléréséhez terv szükséges, ami pont ezt az ok-okozati láncot tartalmazza.  

Az ember igen sokszor úgy érzi, hogy se terveket nem készít, se ok-okozati összefüggéseket 

ne állít sorba, a dolgok „csak úgy történnek”. Ez nem így van. De igenis, készít terveket és 
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ehhez ok-okozati láncokat tételez fel – csak mindezt nem tudatosítja magában.  Ilyenkor a 

tapasztalatára épít és ez a tapasztalat sokszor valóban elvezet a célig. Ekkor is van tehát 

döntéshozatal (sőt, a döntések láncolata) – csak nem tudatos. Ilyenkor is felméri az ember, 

hogy az adott célhoz milyen utak vezetnek és melyik útnak milyen feltételei vannak – és ezek 

a feltételek megteremthetők-e. Ha valamelyik feltétel szükséges, de nem áll rendelkezésre, 

akkor az a döntési opció nem járható út. (Illetve: ilyen esetekben az ember al-célkoat állít fel: 

a feltételek megteremtése válik céllá. Ez igen gyakori; vagyis a cél eléréséhez az alcélok egész 

rendszerének elérése szükséges. Minden ilyen alcél természetesen önálló döntéshozatali sort 

generál.) 

Az ok-okozati sorok zöménél nem tudjuk garantálni az okozat bekövetkeztét, mert nem tudjuk 

tökéletesen definiálni az okot – vagyis az adott cselekedetet – és nem bizonyos, hogy nem 

merülnek fel zavaró, gátló, előre nem látott és tervezett események. Emiatt a döntéshozatali 

lánc folyamatos összevetést igényel a terv és az aktuális helyzet között. Vagyis a döntési sor 

így alakul: döntéselőkészítés – döntés – végrehajtás – ellenőrzés és az ellenőrzés 

eredményének visszacsatolása. (Ami alapján aztán esetleges módosításokra kerülhet sor.) 

A végrehajtás során problémák, előre nem várt és tervezett események merülhetnek fel – 

ezeket a problémákat „kezelni kell”, azaz meg kell oldani.  

 

Probléma-megoldás 

Mint fentebb említettük, problémának a nem várt és nem tervezett, a célok elérését 

akadályozó vagy megnehezítő dolgot nevezzük. A probléma „kezelése” azt jelenti, hogy ezt 

a negatív hatást vagy meg kell szüntetni, vagy olyan eszközt kell bevetni, ami az adott 

probléma hatását kompenzálja – képletesen szólva, „megkerüli”. Amennyiben nem sikerül a 

problémát sem megoldani, sem megkerülni (vagyis alternatív „útvonalat” találni), a helyzet 

megakadályozhatja, hogy az adott célt elérjük, vagyis az eredeti döntésünk megvalósítása 

meghiúsul. 

A probléma-megoldás legelső lépése a probléma pontos definiálása. Ez egyáltalán nem 

mindig egyszerű és ennek a lépésnek az elhibázása igen sokszor katasztrofális 

következményekkel jár. Egyáltalán nem biztos, hogy a probléma valóban ott van, ahol először 

gondoljuk. Emiatt ez a lépés nagyon aprólékos és pontos munkát igényel. Sokszor előfordul, 

hogy a probléma pontos definiálása egyúttal világosan kijelöli a probléma megoldásának útját-

módját is. A probléma definiálásának része a probléma hatásának pontos számbavétele is. 

Amennyiben a problémát pontosan definiáltuk, számba kell venni a probléma felmerültének 

okait is. (A probléma ugyanis okozat; az okozat eliminálásához az ok eliminálása szükséges.) 

Innentől kezdve a folyamat azonos a döntési folyamatnál leírttal: megállapítottuk az „itt és 

most” állapotot és megállapítottuk a célt, ti. a probléma okának megszüntetését. 

Kidolgozhatunk alternatívákat; számba vehetjük az egyes lehetőségek feltételrendszerét és a 

feltételek meglétét is. Ezzel tehát az eredeti döntéshozatali és végrehajtási lépéssorba egy új 

lépéssor kerül: a probléma megoldásának döntéssora és végrehajtása. Siker esetén 

visszatérhetünk az eredeti folyamathoz, az eredeti célhoz, az eredeti döntésből következő 

tevékenységi sorhoz.  

Lehetséges, hogy az adott problémát nem tudjuk megoldani; a helyzet áttekintése után pl. 

valamelyik feltétel hiányzik és nem is teremthető meg. Ilyenkor kereshetünk alternatív 
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megoldásokat, „kerülő utat” – ez semmivel nem értéktelenebb, mint az eredeti terv. Az 

alternatív, kerülő utak esetén a probléma ugyan megmarad, de mégse akadályozza a végső 

cél elérését.  

Míg a problémák általában előre nem láthatók, a döntéselőkészítés-döntés-végrehajtás 

folyamat könnyen komputerizálható. Ennek során az alternatívák anyagi feltételeit és 

kihatásait is számba vehetjük és megfelelő program esetén a számítógép elvégzi az optimum-

számítást is – vagyis, kiszámolja  az eredmény/ráfordítás mutatót az egyes változatoknál. 

Ennek alapján a döntéshozatal megkönnyebbedik. A program javaslatokat tehet az ellenőrzési 

pontokra is, illetve kiszámíthatja vagy valószínűsítheti az egyes rizikó-faktorokat is. Ilyen 

módon a számítógép jelentős könnyebbséget jelenthet a döntéshozatali-végrehajtási és a 

probléma-megoldási lépéssorozatokban.  

  

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

Bevezető megjegyzések 

1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi a döntés? 

a. amikor a diófát kivágják 

b. amikor több változat közül választunk 

c. amikor moziba megyünk 

d. amikor tanulunk 

 

 

2. Tudunk-e döntések nélkül élni? 

a. nem tudunk 



103 
 

b. tudunk, amikor a barátunk dönt helyettünk 

c. tudunk, amikor nem döntünk 

d. nem tudunk, mert moziba muszáj mennünk 

 

3. Mi a döntési folyamat első lépése? 

a. a döntéselőkészítés 

b. a döntés 

c. a végrehajtás 

d. az ellenőrzés 

 

4. Kell-e cél a döntésekhez? 

a. nem kell, mert anélkül is lehet dönteni 

b. nem kell, mert csak összezavar 

c. nem kell, mert arra nincs idő 

d. kell, mert a döntésünkkel azt a célt akarjuk elérni 

 

5. Mi a különbség a cél és a vágyálom között? 

a. az, hogy a vágyálom reális 

b. az, hogy a cél reális 

c. az, hogy mindkettő reális 

d. az, hogy egyik se reális 

 

6. Mi szükséges a célok eléréséhez? 

a. eszközök 

b. nem kell semmi 

c. tűzrakás 

d. tűzoltás 

 

7. Mit tehetünk, ha a cél eléréséhez nem minden eszköz áll rendelkezésre? 

a. feladjuk 

b. megvalósítjuk eszközök nélkül 

c. nem döntünk 

d. a közbülső cél a hiányzó eszköz megszerzése lesz 

 

8. Miért szükséges közbülső ellenőrzés? 

a. mert nincs rá idő 

b. mert túl sok idő van rá 

c. mert esetleg eltérhettünk az eredetileg tervezett megvalósítástól 

d. mert különben moziba mehetnénk 

 

9. Mi a probléma? 

a. nincs probléma 

b. időközben váratlanul felmerülő esemény vagy dolog, ami hátráltatja a cél 

elérését 

c. ha nem mehetünk moziba 

d. ha muszáj moziba mennünk 

 

10. Hogyan kezdünk a probléma megoldásához? 
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a. alszunk egyet 

b. pontosan meghatározzuk, hogy miben áll a probléma és mi az oka 

c. elmegyünk moziba 

d. nem megyünk moziba 

 

.  

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. Döntés nélkül könnyű meglenni.   IGAZ - HAMIS 

2. Vannak egyszerű döntések és vannak komplexek.  IGAZ - HAMIS 

3. A döntéshozatal első lépése a végrehajtás.  IGAZ - HAMIS 

4. A döntéshez először a célt kell megfogalmazni.  IGAZ - HAMIS 

5. A döntést követő végrehajtás során már nem szükséges az ellenőrzés. IGAZ - HAMIS 

6. Ha nincs meg minden eszközünk a cél eléréséhez, közbülső cél az eszköz 

megszerzése lehet.   IGAZ - HAMIS 

7. A probléma az, amit mindig előre látunk.  IGAZ - HAMIS 

8. Jó tervezés esetén nem lehetnek problémák.   IGAZ - HAMIS 

9. A probléma-megoldás első lépése a probléma pontos meghatározása.   IGAZ - HAMIS 

10. A probléma okát nem muszáj ismernünk.  IGAZ - HAMIS 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. A döntéshozatal… (az élet kikerülhetetlen része) 

2. A döntéshozatalhoz mindenekelőtt… (az elérendő célt kell meghatározni) 

3. A végrehajtás során ellenőrizni is kell, mert…(esetleg eltérhettünk az eredeti 

tervünktől) 

4. A problémák általában… (váratlanul merülnek fel.) 

5. A probléma megoldásához mindenek előtt a… (problémát kell pontosan 

meghatározni.) 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a döntés?   (Több változat közötti választás) 

2. Miért kell számba venni eszközeinket? (Mert azok szükségesek a cél eléréséhez) 

3. Csak jó döntést tudunk-e hozni?  (Nem, például ha rosszul tűzzük ki a célt vagy nem 

vesszük számba erőinket) 

4. Mi a probléma?  (Általában váratlanul felmerülő, a cél elérését hátráltató körülmény) 

5. Miért kell a problémát nagyon pontosan meghatározni? (Mert nem mindig az a 

probléma, ami előszörre látszik) 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 
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1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a döntések és a döntéshozatal, 

valamint a probléma-megoldás tartalmával és fontosságával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a modul 

mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

specifikus szerepe a döntéshozatalnak. 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 
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telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 
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ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: DÖNTÉSHOZATAL, PROBLÉMA-MEGOLDÁS 

Idő: 45 perc 

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

● miért döntések sorozata az életünk; 

● mi tulajdonképpen a döntés; 

● milyen lépésekből áll a döntés és a végrehajtás; 

● mi a probléma; 

● hogyan kell eljárnunk probléma felmerülése esetén 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● döntéshozatal, ok-okozati összefüggések 

● tervezés, probléma-megoldások 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a döntés? 

● Tudunk-e nem dönteni? 

● mi az a probléma? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, mi az a döntés? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Miért szükséges ismernünk a döntési folyamatot? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a döntéselőkészítést, a döntést és a végrehajtást. 

Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél adöntési folyamat  fontosságáról a társadalomban és 

a diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A problémák és megoldásuk  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a probléma-meghatározási készséget? Mennyire óvatos, kritikus?  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: Döntéshozatal, probléma-megoldás. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 

módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 
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egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. https://mindsetpszichologia.hu/2016/03/28/hogyan-hozzunk-meg-nehez-donteseket/ 

2. https://pszichoforyou.hu/dontes-elott-allsz-8-tipp/ 

3. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/8384/file/donteshozatal1.pdf 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9mamegold%C3%A1s 

5. http://www.neurokorzo.hu/problemamegoldas-7-lepesben/ 

6. http://www.leanforum.hu/index.php/szocikkek/148-7-lepeses-problemamegoldas 

7. https://365letszikra.hu/problemamegoldas-kreativ-lateralis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mindsetpszichologia.hu/2016/03/28/hogyan-hozzunk-meg-nehez-donteseket/
https://pszichoforyou.hu/dontes-elott-allsz-8-tipp/
https://btk.ppke.hu/uploads/articles/8384/file/donteshozatal1.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9mamegold%C3%A1s
http://www.neurokorzo.hu/problemamegoldas-7-lepesben/
http://www.leanforum.hu/index.php/szocikkek/148-7-lepeses-problemamegoldas
https://365letszikra.hu/problemamegoldas-kreativ-lateralis/
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                                                             B.MODUL 

 

KONFLIKTUSOK FELOLDÁSÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK MÓDJAI A DIGITÁLIS 

KORBAN 

 

 

 

Konfliktusok 

 

A konfliktus személyek vagy csoportok közti ellentét. Ez az ellentét sok okból jöhet 

létre: érdekek, értékek, célok, eszközök, vélemények konfliktusa, stb. Sőt bármilyen 

hihetetlen is, valódi okok nélkül is jöhet létre konfliktus, vagyis az „elgondolt”, „érzett” 

konfliktusokra ugyanaz a jellemző, mint a valódiakra és ugyanazok a következményei is, 

mint a valódinak.  

 

A konfliktusok tipikusan érzelmi jelenségek még akkor is, ha az okuk, az eredetük 

racionális. Éppen azért nehéz sokszor őket feloldani vagy menedzselni, mert racionális, 

észérvekkel kísérelünk meg hatni az érzelmi jellemzőkre – ez igen sokszor sikertelen.  

 

A konfliktusok természetes velejárói az életnek; egyszerűen abból következnek, hogy 

minden ember más és más. Mások az érdekek, a vélemények, az értékek, stb. Ez persze 

nem azt jelenti, hogy jó, hogy konfliktusok vannak – egyszerűen tény, hogy természetesen 

vannak…  

 

Normális esetben az ember az adott,  kitűzött cél elérésére koncentrál, arra fordítja 

erőforrásait. A konfliktusok azért nemkívánatosak, mert figyelmet és energiát vonnak el a 

cél érdekében befektetendő erőfeszítéstől. A konfliktus olyan erős is lehet, hogy a 
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konfliktusban álló felek el is feledkeznek az eredeti célról és az új cél egymás legyőzése 

lesz.  

 

A konfliktus óriási mennyiségű energiát el tud vonni az eredeti tevékenységtől és igen 

nagy károkat tud okozni – akár fizikai károkat is; nem beszélve az „energia-elvonás” okozta 

károkról. Amiatt a konfliktusok mindig károsak; nem létezik „jó” konfliktus. (Az más dolog, 

hogy egy konfliktus nyomán jó dolgok is tudnak születni – ezek azonban nem a konfliktus 

direkt következményei). Emiatt a konfliktusokat feloldani, de legalább is „kezelni” kell, 

vagyis a felek irányítása és ellenőrzése alá kell vonni annak érdekében, hogy a 

legkevesebb károkat okozzák.  

 

A konfliktusoknak – akárcsak a betegségeknek – különböző fázisaik vannak. És 

akárcsak a betegségekre, a konfliktusokra is érvényes Machiavelli örökérvényű mondása: 

„Nehéz a betegséget annak kezdeti fázisában felismerni, de könnyű gyógyítani; viszont 

nagyon könnyű a betegséget annak kifejlett állapotában felismerni, de nehéz gyógyítani.”  

Emiatt a konfliktusokat is minél hamarabb, minél előbb kezelni kell, mert akkor könnyebb 

dolgunk van; későbbi fázisokban már szinte lehetetlen veszteségek – akár jelentős 

veszteségek – nélkül megúszni a dolgot.  

 

A konfliktusok fázisai a betegségek fázisaira emlékeztetnek. A legelső fázis a 

„konfliktusos helyzet” – vagyis amikor még nincs is konfliktus, de a kialakulásának okai 

előálltak. (Mint amikor az ember még nem fázott meg, de hideg van és nem megfelelő az 

öltözetünk. Még nem fáztunk meg, de meg fogunk.)  Ha ezt a „konfliktusos helyzetet” fel 

tudjuk ismerni, rendkívül jó esélyünk van arra, hogy a konfliktus ki se fog alakulni vagy ha 

netán mégis, rögtön tudjuk kezelni. A konfliktusos helyzetnek nincsenek tipikus ismérvei; 

ezek attól függnek, milyen konfliktus okozói lehetnek. 

 

 A konfliktusos helyzet felismerését két dolog segíti: 

 

● a tapasztalat 

● empátia 

A tapasztalat szerepe kézenfekvő: olyan, mint amikor az anya felöltözteti a gyereket, mert 

tudja, hogy különben meg fog fázni. (Furcsa vonatkozása a helyzetnek: „A pullóver az a 

ruhadarab, amit a gyereknek fel kell venni, ha az anyja fázik”. Igen, ez az „anyja fázik” állapot 

a tapasztalatokra támaszkodó megérzés.) 

Az empátia (beleérző képesség) azért segít a konfliktusos helyzet felismerésével, mert a jó 

empátiával rendelkező személy könnyen beleképzeli magát a másik fél helyzetébe, vagyis 

„megérzi”, hogy a másik fél az adott szituációt hogyan éli meg, hogyan értékeli. Egy, időben 

elhangzó „bocsánat!” rengeteg konfliktust előzött meg.  

A konfliktusok feloldása és kezelése 

Ha a konfliktusos helyzetet nem sikerült felismerni, a konfliktus kialakul. A kezdeti fázis 

„békés”; itt a felek még kontaktusban vannak; itt még a racionális megközelítés a döntő. A 

konfliktusok feloldása és/vagy kezelése ebben a fázisban lehetséges még. Itt még a 

racionalitás dönt, nem a dúló érzelmek. Ha sikerül a konfliktust ezekben a még racionális 

fázisokban megtartani, nyert ügyünk van. Ha a konfliktus eléri azt a fázist (hőfokot, 
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gyülölködést), amikor már az érzelmek dominálnak, általában nincs esély sem a konfliktus 

feloldására, sem pedig kézben tartására. Akkor már végig kell menni; jön a rombolási fázis, és 

végül a kifulladás.  

Van olyan fajta konfliktus, amelyet a racionális fázisokban sem lehet feloldani – sőt, még a 

konfliktusos helyzetben sem: ezek az értékkonfliktusok. Semmilyen racionális érv nem lehet 

elég (általános esetben), hogy valaki az értékrendszerét feladja és elfogadja a partnerét. (Ha 

ez mégis előfordul, akkor ott valami rejtett ügy lehetséges.) Az értékkonfliktusokat egyedül 

kezelni lehet, azaz elérni, hogy ne okozzanak károkat: ennek eszköze pedig csak  a tudomásul 

vétel, a másik jogainak tisztelete. A másik értékrendjének tudomásul vétele.  

A konfliktusok feloldásának (vagy kezelésének) legfontosabb eszköze a kommunikáció. A 

kommunikáció (és az empátia) a legfontosabb eszköz ahhoz, hogy első lépésként tisztázzuk: 

van-e egyáltalán konfliktus…?! (Igen sokszor kiderül, hogy valójában nincs; bár – mint fentebb 

említettük – a vélt konfliktusok ugyanolyan jellemzőkkel - esetenként ugyanannyi kárral - 

járnak, mint a valódi, hús-vér konfliktusok.) De a kommunikáció segít az értékkonfliktusokban 

és a  többi konfliktus-fajtánál is; ameddig a két fél kommunikál, addig általában nincs baj…  

 

  

A Digitális Kor specifikuma 

Nehéz megállapítani, hogy a Digitális Kor több konfliktust hozott vagy kevesebbet. Az emberek 

sokkal többet kommunikálnak – igaz, ezt általában elektronikus úton teszik, annak minden 

konfliktus-generáló jellemzőjével, mint pl. az anonimitás mögé bújás illetve a manipuláció 

mértékének drasztikus megemelkedése. Sok konfliktus forrása lehet a metakommunikáció 

hiánya (és emiatt a kritikusan fontos hitelesség ellenőrzése lehetőségének hiánya) – 

ugyanakkor a számítógép mint eszköz olyan új opciók kidolgozásában is segít, amely segíti a 

konfliktus feloldását. Értékkonfliktusok esetén az Internet segít sokkal alaposabban 

megismerni a partner értékrendszerét; ez sokat segíthet a közösen kimunkált, kölcsönös 

tiszteleten alapuló kompromisszum („status quo”) kimunkálásában. 

A konfliktusok feloldása vagy kezelése igen gyakran kompromisszumok kidolgozását jelenti. 

Ezen a téren is sokat tud segíteni a számítógép számítási kapacitása a különböző opciók 

kidolgozásában.Vagyis, a számítógép  és az Internet jó szolgálatokat tehet a konfliktusok 

kezelésében és feloldásában. Vagyis – pozitív és negatív következményei is lehetnek a 

Digitális Kor hatásának a konfliktusokra – generálhat többet is, segíthet többen is. Mindig a 

konkrét szituáció határozza meg, hogy a Digitális Kor melyik arcát mutatja meg nekünk.   

 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 
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1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

 

1. Mi a konfliktus? 

a. megegyezés a célok tekintetében 

b. nics olyan, hogy konfliktus 

c. Nyílt véleménykülönbség személyek vagy csoportok között 

d. A világ a konfliktus 

 

2. Milyen okai lehetnek a konfliktusnak? 

a. megállapodás a célok tekintetében 

b. Eltérő vélemények, értékek, érdekek, célok 

c. Amikor együtt nézzük a TV-t 

d. Amikor mindenre van pénzünk 

 

3.  Milyen konfliktusokat ismerünk? 

a. vöröseket és kékeket 

b. Viszony-, érték-, érdek-, strukturális-, információ-alapú konfliktusok 

c. kellemesek és kellemetlenek 

d. az attól függ, ki a partner 

 

4. Mi az az értékkonfliktus és hogyan lehet megoldani? 

a. Ha mindketten ugyanoda akarunk menni. Megyünk együtt. 

b. ha ugyanaz az értékrendszerünk. Megoldás: együtt iszunk egy sört 

c. amikor az értékrendszerek különböznek. Az eltérés tudomásul vétele 

d. amikor az értékek egybeesnek. Az erősebb dönt. 

 

5. Mik egy konfliktus szokásos fázisai? 

a. zöld, sárga és vörös fázisok 

b. tárgyalás és kimerülés 

c. tárgyalás és verekedés 

d. felmerülés, kialakulás, harc, rombolás, kimerülés 

 

6. Mi a konfliktusok feloldásának legfontosabb eszköze? 

a. az ebéd 

b. a ház, amiben lakunk 
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c. a velünk élő háziállatok 

d. a kommunikáció 

 

7. Hogy változtatta meg a Digitális Kor a konfliktusokat? 

a. nem változtatta meg 

b. megszüntette őket 

c. gyakoribbá is tette, könnyebben megoldhatóvá is tette 

d. vörössé tette őket 

 

8. Milyen fázisig vannak jó esélyeink a konfliktusok feloldására vagy kezelésére? 

a. amíg vörösek 

b. a kimerülésig 

c. ameddig a két fél még kommunikál egymással 

d. ameddig ellenségek vagyunk 

 

9. Mi a felek célja a „rombolás” fázisában? 

a. minél több kárt okozni a másiknak, bármi áron 

b. együtt menni moziba 

c. aludni menni 

d. jó barátoknak maradni 

 

10. Mit jelent a „kimerülés” fázis? 

a. a csata elvesztését 

b. a felek kimerítették a konfliktus eszköztárát 

c. jó barátok maradni 

d. nincs ilyen fázis 

 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

 

1. A konfliktus sok energiát emészt fel.   IGAZ - HAMIS 

2. Csak valós ellentétek vezethetnek konfliktushoz.  IGAZ - HAMIS 

3. Az elképzelt ellentétek is vezethetnek konfliktushoz.  IGAZ - HAMIS 

4. A konfliktusokat nagyon könnyű feloldani.  IGAZ - HAMIS 

5. A konfliktusokban nagyon sok az érzelem.  IGAZ - HAMIS 

6. Az értékkonfliktusokat a legkönnyebb feloldani.  IGAZ - HAMIS 

7. A „rombolás” fázisban mindkét fél kárt akar okozni.  IGAZ - HAMIS 

8. Addig jó, amíg a felek kommunikálnak egymással.  IGAZ - HAMIS 

9. Az érdekkonfliktusokat lehetetlen feloldani.  IGAZ - HAMIS 

10. A Digitális Kor több konfliktust is okozhat.   IGAZ – HAMIS 

 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

 

1. A konfliktusok …… ellentéteken alapulnak   (vélt vagy valós) 
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2. Az érdekkonfliktusok kezelési módja az….(eltérő érdekek tudomásul vétele) 

3. A konfliktusok legfontosabb kezelési eszköze a …. (kommunikáció) 

4. Addig van esély a konfliktusok feloldására, …(amíg a felek kommunikálnak 

egymással) 

5. A Digitális Korban …. (általában több a konfliktus) 

 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

 

1. Mi a konfliktus?    (eltérő vélemények vagy értékek) 

2. Mi az értékkonfliktus?  (Amikor a felek értékrendszere eltér) 

3. Mi az érdekkonfliktus? (Amikor a felek érdeke eltér) 

4. Mi a konfliktusok legfontosabb feloldási eszköze?   (a kommunikáció) 

5. Meddig van esély a konfliktusok feloldására? (Amíg a felek kommunikálnak 

egymással) 

 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a konfliktusok fajtáival és 

feloldásuk módjaival. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe a kommunikációnak a konfliktusok feloldásában 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 
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Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: KONFLIKTUSKEZELÉS A DIGITÁLIS KORBAN 

Idő: 45 perc 

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

● mi a konfliktus; 

● milyen konfliktusok vannak; 

● milyen fázisokból áll a konfliktus; 

● mi a konfliktusok feloldási módja; 

● hogyan változtatja a helyzetet a Digitális Kor 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 
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Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● döntéshozatal, ok-okozati összefüggések 

● tervezés, probléma-megoldások, konfliktus-kezelés 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a konfliktus? 

● Tudjuk-e a konfliktusainkat kezelni? 

● mi a konfliktus-kezelés fő módszere? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, mi az a konfliktus? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Miért szükséges ismernünk a konfliktus fajtáit? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a különböző konfliktusokat. Csoportos vita is 

lehetséges. A tanár beszél a konfliktusokról, azok mibenlétéről és  fontosságáról a társadalomban 

és a diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A konfliktusok feloldási módja  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a konfliktus-kezelés képességét? Mennyire óvatos, kritikus?  
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Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: Konfliktuskezelés. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 

módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Konfliktus 

2. https://asszertivakademia.hu/konfliktuskezeles-bevezetes-alapok-technikak/ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Konfliktus
https://asszertivakademia.hu/konfliktuskezeles-bevezetes-alapok-technikak/
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3. http://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/lecke3_lap2.html 

4. http://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/lecke3_lap1.html 

5. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_konfliktus_kezeles/ch12.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MODUL 

PROBLÉMA-MEGOLDÁS MINT A FEJLŐDÉS MOTORJA 

 

http://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/lecke3_lap2.html
http://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/lecke3_lap1.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch12.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch12.html
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Probléma 

Mint egy korábbi modulban már említettük, a probléma általában előre nem látható módon 

felmerülő és a kitűzött cél elérését hátráltató vagy megadályozó körülmény.  

A definíció minden része fontos. Ugyan létezik olyan probléma, amelyet előre látunk, de ebben 

az esetben ezt – illetve a probléma megoldási menetét – eleve belekalkuláljuk a cél elérése 

érdekében megteendő lépésekbe. Ettől ugyan a probléma probléma marad, de inkább akadály 

– legyőzése vagy megkerülése az eredeti döntéshozatal része. A szokásos probléma tehát 

az, ami váratlanul merül fel. Nem lehet mindent tökéletesen előre látni és eltervezni. 

Hasonlóképpen, problémának azt nevezzük, ami hátráltatja vagy megakadályozza a cél 

elérését. Fölmerülhetnek olyan események is, amelyek éppen, hogy segítik a cél elérését – 

ezeket természetesen nem problémának hívjuk, hanem „a dolgok szerencsés alakulásának”. 

Ugyanígy, nem számoljuk problémának azt sem, amikor a felmerült esemény nem befolyásolja 

a cél elérését – nem is segíti, nem is akadályozza. Ilyenkor a felmerült esemény a 

döntéshozatali-végrehajtási tevékenység szempontjából irreleváns; figyelmen kívül hagyható 

és hagyandó.  

A problémát kétféle képpen szüntethetjük meg: megoldjuk vagy megkerüljük és alternatív 

módon közelítjük meg a célt. A kétféle megoldás ekvivalens; az adott konkrét szituáció 

határozza meg, melyik megoldás a célszerűbb, hatékonyabb.  

 

Fejlődés 

„Pantha rei”, minden mozog – mondta Herakleitosz, a görög bölcselő. „Mozog” – azaz változik, 

kölönböző jellemzői, tulajdonságai megváltoznak a dolgoknak. A változás tehát új „minőséget” 

hoz létre – az adott dolog adott állapotát ugyanis minőségnek nevezhetjük.  Ez a változás 

legáltalánosabban fogalmazva a fejlődés. 

A köznyelv a fejlődést másképpen értelmezi. Fejlődés alatt általában a „jobbá válást” értjük. Itt 

is kérdés azonban, hogy mihez képest jobb…?! A „jó”-t millió- féleképpen lehet definiálni; 

valamely hipotetikus célhoz viszonyítva. Ha pl. a cél az „okosodás”, akkor fejlődés alatt a minél 

több tudást értjük, negatív fejlődés (visszafejlődés) alatt pedig az elbutulást. Ha a cél pl. a 

minél nagyobb testsúly elérése (mert mondjuk szumó-birkózók vagyunk), akkor a hízás 

kifejezetten pozitív változás; „jobbak” leszünk szumó birkózónak. Ha ellenben manökenek 

akarunk lenni, a hízás kifejezetten káros, vagyis ez a dolgok „rossz irányú” fejlődése; ahogy 

hízik az ember, egyre inkább visszafejlődik a manöken-lét szempontjából. Látható, hogy 

miképp a „jó” sem abszolút fogalom, a „jobbá válás” sem az. Ennek megfelelően, a „fejlődés” 

sem abszolút fogalom; mint láttuk, az egyik szempont szerinti fejlődés a másik szempont 

szerint kifejezett visszafejlődés. Emiatt, a „fejlődés” tényének megállapításához pontosan 

definiálnunk kell az elérendő célt, és ami ennek elérését megkönnyíti, az fejlődés, ami 

nem, az stagnálás vagy éppen visszafejlődés.  

„Fejlődés” alatt nagyon sokszor nem is a minőségi változást, hanem egyszerűen az idő 

múlásával előállt új helyzetet értjük. Ilyen szempontból konszenzus van abban, hogy a 

rabszolgatartó társadalom fejlettebb az ősközösségnél de fejletlenebb, mint pl. az ipari 

társadalom. Az ipari társadalomnál fejlettebb az információs társadalom, de a Digitális Kor 

fejlettebb, mint a klasszikus információs társadalom. Itt tehát abból indulunk ki, hogy ami 
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valami után következik, az annál jobb – pedig ez egyáltalán nem okvetlenül van így. Lehet 

találni olyan ismérveket, amelyek szerint például az ipari társadalom jobb, mint az információs 

társadalom – vagyis eszerint az időbeli fejlődés minőségbeli visszafejlődést jelent. A 

„fejlődés” tehát alapesetben mindig definiálandó fogalom; nem mindig kézenfekvő a 

konszenzus sem.  

A https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Fejl%C5%91d%C3%A9s szerint a fejlődés 

1. Jobbra jutás. Egy alacsonyabb állapotból, szintről, kisebb mértékről fokozatosan egy 

magasabbra lépés; haladás. 

 

2. Érési, növekedési folyamat; élőlények gyarapodása, testi (és értelmi) növekedése a bennük 

rejlő lehetőségek kibontakozásával. 

 

3. 3. Elért állapot; a haladással, kiteljesedéssel elért új állapot, amely fejlettebb, jobb a 

korábbinál. 

 

4. Változási folyamat, amely az egyszerűbből kiindulva egyre bonyolultabbá válik. Egy 

közös eredetpontból kiinduló, az egyszerűbb szerkezetű formákból a bonyolultabb 

szerkezetű formákká váló folyamatos felépülés elve, és ennek megvalósulása. 

Témánk szempontjából fejlődés alatt a társadalmi szempontból jobbá, képesebbé, a 

társadalom szempontjából hasznosabbá  válást értjük. Ez a jobbá, hasznosabbá válás azt 

jelenti, hogy növekszik bennünk a jobbra, hasznosabbra törekvés és képesség. Mindaz, ami 

ezt a „jobbá válást” elősegíti, az fejleszt bennünket.  

Az ilyen módon értelmezett fejlődésnek két pillére van:  

1. a tanulás; ami elméleti ismereteinket növeli;    és a 

2. tapasztalat, ami a gyakorlati tudásunkat növeli, általánosítja. 

A két pillér egymást is erősíti: az elméleti tudás segít minél több tapasztalatot szerezni és a 

gyakorlati tudás, a tapasztalat pedig következtetések, általánosítások útján elméleti 

tudásunkat is gyarapítja.  

A probléma-megoldó tevékenység különösen sok tapasztalattal jár – sikeressel is, 

sikertelennel is. Mindenképpen megjegyzendő, hogy a problematikus helyzetek sokkal jobban 

fejlesztenek bennünket, mint a problémamentes „lebegés” – utóbbi esetben ugyanis a 

problémák és azok megoldási módja rejtve marad és számunkra ismeretlen és váratlan 

helyzetekben bukkan majd elő – és ez sokkal több problémát okozhat, mint a problémák 

szisztematikus feltárása és megoldása. A probléma-megoldás fejlődésünk motorja. 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Fejl%C5%91d%C3%A9s
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1. A feleletválasztós kérdésekben csak a vastagon szedett válasz a jó. Ugyanez igaz az 

„igaz – hamis” feladatokra. A kérdések a tankönyv alapján  könnyen megválaszolhatók. 

 

2. A nyíltvégű mondatok és a kiegészítendő (-kérdő) mondatok megoldása csak példa; 

több hasonlóan jó megfogalmazás lehetséges. Emiatt itt a pedagógusnak kell 

eldönteni, hogy a válasz helyes vagy sem. Ezért ezen kétféle feladat kiértékelését – 

ellentétben az előző kettővel – nem lehet automatizálni, itt a pedagógus 

közreműködése elengedhetetlen.  

 

3. Az okostelefonos feladatok a közismert és a világon mindenütt alkalmazott „Socrative” 

applikációra támaszkodnak. A róla szóló ismertetőt ld. a Függelékben. 

 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi a fejlődés? 

a. a véleményünk megváltoztatása 

b. amikor barátainkkal vagyunk 

c. amikor értékesebbekké válunk valamilyen értékrend szerint 

d. amikor nem vagyunk a barátainkkal 

e. amikor nincs fejlődés 

 

2. Mi az, hogy értékrend? 

a. elvek rendszere, amit követni igyekszünk 

b. a rendelkezésünkre álló pénz 

c. érdekeink maradéka 

d. érdekeink összessége 

e. nincs olyan, hogy értékrend 

 

3. Hogyan tudjuk konfliktus-feloldásunk tapasztalatait felhasználni? 

a. gerjeszthetjük a következő konfliktust 

b. kevesebbet tudunk majd partnereinkről 

c. jobban megismerjük barátainkat 

d. megtanuljuk a sikeres konfliktus-feloldási módszereket 

e. tanítani tudjuk majd a konfliktus-keltő módszereket 

 

4. Mi az a „korai jelzőrendszer” a konfliktusokban? 

a. figyelmeztet, ha esik az eső 

b. figyelmeztet, ha elalszunk 

c. felkelt reggel időben 

d. arra figyelmeztet, hogy konfliktus-helyzet van; konfliktus fog kialakulni 

e. azt az időt mutatja, amikorra befejezzük a konfliktust 

5. Miért javítja a konfliktus a kommunikációs készségünket? 

a. mert nem tudunk kommunikálni 

b. mert kiválóan kommunikálunk 

c. mert sokat beszélgetünk a barátainkkal 

d. mert abbahagyhatjuk a kommunikációt 
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e. mert a kommunikáció a konfliktus-feloldás legfontosabb eszköze 

 

6. Miért segít az emátia a confliktusok feloldásában vagy kezelésében? 

a. mert megértjük, mi a másik fél motivációja 

b. mert segít verekedni 

c. mert segít korán kelni 

d. egyáltalán nem segít 

e. mert nem akadályozza meg a romboló fázist 

 

7. Mi a haszna a tárgyalásoknak? 

a. nincs neki haszna 

b. segít a verekedésben 

c. segít a konfliktusok megnövelésében 

d. segít a konfliktusok feloldásában 

e. mert a konfliktus után tárgyalhatunk 

 

8. Mi a szerepe a kompromisszumoknak a konfliktus feloldásában? 

a. mindkét fél enged az elképzeléseiből 

b. senki se enged az elképzeléseiből 

c. megnöveli a konfliktust 

d. elmehetünk moziba 

e. nincs kompromisszum a konfliktusokban 

 

9. Mi a mentális fejlődés? 

a. amikor nem olvasunk 

b. amikor nem kell számolnunk 

c. amikor melegebb van 

d. amikor feloldunk egy konfliktust 

e. amikor okosabbak és képzettebbek leszünk, mint korábban 

 

10. Mi az, hogy „jobbá válunk”? 

a. az attól függ, hogy hogyan definiáljuk a „jó”-t 

b. eddig balok voltunk, most jobbá válunk 

c. amikor nincs barátunk 

d. amikor nem tanulunk 

e. amikor elfelejtünk számolni 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. Soha nem fejlődünk.   IGAZ - HAMIS 

2. A személy fejlődése nagyon egyszerű folyamat.   IGAZ - HAMIS 

3. A fejlődés alatt általában azt értjük, hogy értékesebbé válunk.   IGAZ - HAMIS 

4. Az érzelmi fejlődés is része a személy fejlődésének.   IGAZ - HAMIS 

5. A fejődés összefüggésben van a személy értékrendjével.   IGAZ - HAMIS 

6. A konfliktusok feloldása általában nem egyszerű.   IGAZ - HAMIS 

7. A kommunikáció a konfliktusok feloldásának legfontosabb eszköze.   IGAZ - HAMIS 

8. A kompromisszum soha nem megoldása a konfliktusnak.   IGAZ - HAMIS 



125 
 

9. Az empátiára nincs szükség a konfliktusok feloldásában.   IGAZ - HAMIS 

10.  A konfliktus feloldása nagy sikerélmény.    IGAZ - HAMIS 

 

BEFEJEZENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. A fejlődés… (értékesebbé válás.) 

2. A kommunikációt azért tudjuk a konfliktusok során gyakorolni, mert …(az a 

legfontosbb konfliktuskezelő eszköz) 

3. Az érzelmi intelligencia azért fontos, mert…(segítségével jobban megértjük a másik 

felet) 

4. A konfliktus feloldásának sikere azért fontos,… (mert sikerélményt nyújt) 

5. Az energia szempontjából azért fontos a konfliktus korai felismerése, ….(mert a 

konfliktus rengeteg energiát emészt fel) 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a személy fejlődése?  (értékesebbé válás) 

2. Miért célszerű megoldást találni a konfliktusra?  (Mert a konfliktus rengeteg energiát 

használ el) 

3. Tanulás szempontjából miért jó a konfliktust feloldani?  (Mert rengeteg dolgot lehet 

belőle tanulni) 

4. Mire jó a probléma-megoldás? (Rengeteget lehet belőle tanulni) 

5. Miért jó a konfliktus megoldásából tanulni? (Mert hasonló esetben a tanultakat 

használni tudjuk) 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a konfliktusok  feloldásának 

hasznával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe a kommunikációnak a konfliktusok feloldásában 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 
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Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 
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Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: PROBLÉMAMEGOLDÁS MINT A FEJLŐDÉS MOTORJA 

Idő: 45 perc 

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

● mi a probléma; 

● hogyan lehet a problémákat megoldani; 

● mit lehet a probléma-megoldásokból tanulni; 

 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● döntéshozatal, ok-okozati összefüggések 

● tervezés, probléma-megoldások, konfliktus-kezelés 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a probléma? 

● Hogyan tudjuk a problémákat megoldani? 

● mit tudunk a probléma-megoldásból profitálni? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, mi az a “probléma”? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

Az angol nyelv az internet nyelve, így a tanár beszélhet az angol nyelvtanulás fontosságáról is. 
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Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok - diákok 

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Miért szükséges ismernünk a probléma okát és következményeit? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a különböző ok-okozati összefüggéseket. Csoportos 

vita is lehetséges. A tanár beszél a probléma-megoldás  fontosságáról a társadalomban és a 

diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A konfliktusok feloldási módja és a gejlődés  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a probléma-megoldó képességét és mit tanult a konfliktusaiból? Mennyire 

óvatos, kritikus?  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: Fejlődés és probléma-megoldás. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 

módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9ma 

2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9mamegold%C3%A1s 

3. https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/23331/hogyan_fejlesztheto_a_

gyermek_problemamegoldo_kepessege 

4. https://ofi.hu/problemamegoldo-kompetencia-fejlesztese 

5. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-

0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/tananyag/JEGYZET-12-

2.2._A_pszichologiai_fejlodes.scorml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9ma
https://hu.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9mamegold%C3%A1s
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/23331/hogyan_fejlesztheto_a_gyermek_problemamegoldo_kepessege
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/23331/hogyan_fejlesztheto_a_gyermek_problemamegoldo_kepessege
https://ofi.hu/problemamegoldo-kompetencia-fejlesztese
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/tananyag/JEGYZET-12-2.2._A_pszichologiai_fejlodes.scorml
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/tananyag/JEGYZET-12-2.2._A_pszichologiai_fejlodes.scorml
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/tananyag/JEGYZET-12-2.2._A_pszichologiai_fejlodes.scorml
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5. TÉMA 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA A DIGITÁLIS KORBAN 

A MODUL 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

Intelligencia, érzelmi intelligencia 

 Az intelligencia meghatározása (https://hu.wikipedia.org/wiki/Intelligencia) sokrétű, ez 

egy komplex fogalom: a logika, a megértés, az önismeret, a tanulás, az érzelmi tudás, az 

érvelés, a tervezés, a kreativitás és a problémamegoldás képességére vonatkozik. 

Általánosabb megfogalmazásban: az információ felfogásának vagy észlelésének a 

képessége, tudásként való elraktározása annak érdekében, hogy a jövőbeni 

magatartásformák során egy adott környezetben vagy kontextusban alkalmazható legyen, 

tudjuk, mit kell tenni. 

 Az intelligencia (még inkább az érzelem) számokkal, egyenletekkel nem írható le. Ezért 

a tudósok módszereket dolgoztak ki az intelligencia mérésére, mert e módszerek nélkül az 

csak szubjektív lehet (például: véleményem szerint X. Y. értelmes, más szerint pedig nem). Az 

érzelmi intelligenciára pedig még fokozottabban érvényes a megállapítás. 

Az intelligencia számszerűsítéséhez szükséges meghatároznunk az összetevőket. Minél 

többet, annál jobb. Ezután mérési módszereket kell találni az összetevők bemutatására, végül 

ezek szintézise jellemzi az intelligenciát. 

 A Wikipédia szerint https://hu.wikipedia.org/wiki/IQ az intelligenciahányados (IQ) az 

emberi intelligencia értékelésére tervezett több szabványos tesztből származó teljes 

pontszám. Az "IQ" rövidítést William Stern pszichológus alkotta meg a Breslau Egyetem 

intelligencia tesztjeinek pontozási módszerére 1912-ben. Történelmileg az IQ végső 

pontszámot akkor kapjuk meg, ha az adott személy mentális életkorát (vagyis: szellemi 

fejlettségi szintet kifejező mutatószámát) elosztjuk a valós életkorával és azt megszorozzuk 

100-zal.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Intelligencia
https://hu.wikipedia.org/wiki/IQ
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A jelenlegi IQ tesztek kifejlesztésekor a normál minta medián nyers pontszámát az IQ 100-ban 

határozzuk meg, és az egyes standard deviációk (SD) felfelé vagy lefelé mutató értékeit 15 IQ 

pontnál nagyobbnak vagy kisebbnek tekintjük, bár ez nem mindig volt ilyen történelmi. Ezzel 

a meghatározással a népességi pontszámok mintegy kétharmada az IQ 85 és az IQ 115 között 

van. A népesség körülbelül 2,5 százaléka van 130 fölött, és 2,5 százaléka 70 alatt. 

 Az intelligencia tesztek pontszámai az intelligencia-becslések. Eltérően például a 

távolságtól és a tömegtől, az intelligencia fogalmának elvont jellege miatt   nem mérhető az 

intelligencia konkrét mértéke. Kimutatták, hogy az IQ pontszámok ilyen tényezőkhöz 

kapcsolódnak, mint a morbiditás és a halálozás, a szülői szociális státusz, és jelentős 

mértékben a biológiai szülő IQ-ja. Míg az IQ örökölhetőségét közel egy évszázada vizsgálják, 

még mindig vita folyik az öröklési becslések és az öröklési mechanizmusok jelentőségéről. 

A fenti szövegből nagyon fontos kiemelni, hogy „Az IQ egy olyan pontszám, amelyet úgy 

kapunk meg, hogy egy személy mentális életkorát elosztjuk egy intelligencia teszt 

elvégzésékor a személy valódi életkorával, mind években, mind hónapokban kifejezve. A 

kapott értéket megszorozzuk 100-zal, hogy megkapjuk az IQ értékét.” 

 Ezzel a számítással, ha egy 30 éves személy IQ-ja 150, akkor azt mondjuk rá „olyan 

intelligens, mintha 45 éves lenne”. Ez a magas IQ azt jelenti, hogy ennek a személynek a 

mentális kapacitása egy idősebb személyének felel meg, azaz valószínűleg okosabb az 

átlagnál. Matematikailag ebben az esetben az intelligencia funkciója a kor lineáris 

függvényének tekinthető. De nem így van: a nagyon korai években az intelligencia lassan 

növekszik, majd gyorsabb, mint a lineáris, és a középkor után az intelligencia növekedése 

lassabb, mint a lineáris, idősebb korban pedig hanyatlik. 
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                                         Az intelligencia fejlődése az életkor növekedésével 

 Ez az ábra mutatja a szokásos módon számított IQ-t kb. 15 és 50 év között. 15 év 

alatt és 50… 60 év felett a számított IQ értékek irreálisak. (Mondjuk, egy 150-es IQ-val 

rendelkező 70 éves személynek kényelmetlen azt mondani, hogy az intelligenciája olyan, 

mintha 105 éves lenne.) 

Továbbá az intelligencia összetevői önmagukban is összetettek, és nagyon nehéz 

számszerűsíteni őket. Ezért az IQ tesztek inkább az ember logikáját ellenőrzik, azaz az IQ 

ismét leegyszerűsítettebb, mint a valódi intelligencia. (Valaki humorosan kijelentette: „Az IQ 

megmutatja az adott személy képességét az IQ teszt elvégzésére…”) 

Rendszerint az IQ tesztek a következőképpen néznek ki: kérdés – „Mi lesz a következő ábra 

a sorban?” (vagy: „Az adott figurák közül melyik teszi helyessé a négyzetet?” – és számos 

lehetőséget megadnak megoldásként). 

                                                    

                                                    Hagyományos IQ teszt 

A vizsgálati és számítási módszerek miatt a legtöbb személy IQ értéke 100 körül van; és a 

szokásos szórás kb. 70 ... 130. Az intelligencia és az életkor csökkenése miatt szükséges a 

korrekciók elvégzése; jellemző, hogy az IQ = 100 külön-külön kerül kiszámításra minden 

korosztályra; vagyis egy 80 éves személy esetében az IQ-t a 80 évesek átlagos átlagértéke 

alapján számítják ki. 
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                          Az intelligencia és az érzelmi intelligencia megítélése 

 Az ábrán jól látható, hogy az intelligenciára vonatkozó kérdésre adott válasz többé-

kevésbé megegyezik, míg ilyen egyezés az érzelmi intelligencia esetében nincs. A probléma 

magával a kérdéssel kezdődik. “Milyen intelligens?” Érthető kérdés, és többé-kevésbé 

mindenki érti, hogy mit értünk „intelligencián”. Ez messze nem így van az érzelmi intelligencia 

esetében: gyakorlatilag nulla egyetértésről van szó, amikor egy személy „érzelmi 

intelligenciájára” kérdezünk. 

 A Wikipedia szerint az érzelmi intelligencia (EI), az érzelmi vezetés (EL), az érzelmi 

hányados (EQ) és az érzelmi intelligencia hányados (EIQ) az egyének képessége arra, 

hogy felismerjék saját és mások érzelmeit, megkülönböztessék a különböző érzéseket, 

megfelelően jelöljék meg őket, érzelmi információkat használjanak a gondolkodás és a 

viselkedés irányításához, valamint az érzelmek kezeléséhez és / vagy módosításához, hogy 

alkalmazkodjanak a környezethez vagy elérjék a kitűzött cél(oka)t. 

A tanulmányok kimutatták, hogy a magas EI-vel rendelkező embereknek jobb a mentális 

egészségük, a munkaképességük és a vezetői készségük. Például Goleman jelezte, hogy az 

EI a vezetők kiváló teljesítményéhez szükséges képességek 67% -át tette ki, és kétszer annyit 

jelentett, mint a műszaki szakértelem vagy az IQ.  

 Számos meghatározás létezik az érzelmi intelligencia fogalmára és számos 

tudományos javaslatot is tartalmaz annak összetevőire. Az alapvető jellemzők:  

● néhány összetevő önmagunkra irányul; 

● néhány összetevő más személyek és/vagy közösség felé irányul. 

Az alábbi képen látható: 
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Itt az önismeret és az önszabályozás a személyre magára vonatkozik, míg a szociális 

készségek, az empátia és a motiváció más személyekre vagy a közösségre irányul.  

● az önismeret azt jelenti, hogy az ember képes ismerni az érzelmeit, erősségeit, 

gyengeségeit, hajtóerőit, értékeit és céljait, és felismerni azoknak a másokra gyakorolt 

hatását, miközben a belső érzéseket használja a döntések irányításához; 

● az önszabályozás magában foglalja a zavaró érzelmek és impulzusok irányítását vagy 

átirányítását és a változó körülményekhez való alkalmazkodást; 

● a szociális készségek a kapcsolatok kezelését jelentik, hogy az emberek a kívánt 

irányba mozduljanak; 

● az empátia azt jelenti, hogy a többi ember érzéseit különösen a döntések 

meghozatalakor kell és a személy tudja figyelembe venni; („Képzeld magad a 

helyébe”); 

●  a motiváció belső kényszer: az eredmények eléréséért cselekedni kell. 

 Ha egy jó és sikeres vezető tulajdonságait vesszük figyelembe, akkor megértjük, hogy 

miért fontos az érzelmi intelligencia a sikerhez. A kiemelkedő vezetők kiemelkedő érzelmi 

intelligenciával rendelkeznek. (EQ) 

 Természetesen az érzelmek nagyon összetettek és számos különböző besorolás 

létezik, egyik az érzelmi intelligenciának (EQ) erre vagy arra az aspektusára mutat rá. Ez az 

oka, amiért az érzelmi intelligenciát nehezebb meghatározni, mint az IQ-t. Általában több olyan 

helyzet és lehetőség is le van írva, melyből választani lehet. A választott opció alapján a 
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pontszámokat hozzárendelik, és bonyolult számítások után határozzák meg az EQ-t Az alábbi 

példában látható, hogy az EQ tesztek meglehetősen szubjektívek, ezért az eredmények 

meglehetősen önkényesek lehetnek. 

 

Egy 4 éves csoportot viszel a parkba, egyikük sírni kezd, mert a többiek nem játszanak vele. 

Mit teszel? 

● Kimaradsz az egészből, hagyod, hogy maguk elintézzék a dolgot. 

● Beszélgetsz vele és segítesz neki kitalálni, hogyan játszanának vele a többiek. 

● Kedvesen megkéred, ne sírjon. 

● Megpróbálsz a síró kislánynak/kisfiúnak mutatni más dolgot, amivel játszhat. 

●  

 

                         MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – MEGOLDÁSI MINTÁK 

1. Moziba akartam menni, de végül tanulnom kellett. Nagyon-nagyon csalódott 

voltam. 

2. Meg akart ütni egy másik fiút, de mondtam neki, ne tegye. Először dühös volt rám, de később 

hálás volt. 

3. Kaptam egy vicces e-mailt, megértettem, hogy egy lány érdeklődött rólam, de később 

kiderült, hogy csak viccelt. Rossz és keserű élmény volt. 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

is helyesek lehetnek; a tanár eldönti, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 
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választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

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

 

1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

 

1. Mi az érzelem? 

a. Amikor alszom. 

b. Egy személy nem racionális állapota, amely a gondolatokkal, az 

érzésekkel, az örömmel vagy az elégedetlenséggel kapcsolatos 

c. Amikor a személy nem érez semmit. 

d. Amit az állatokon látunk. 

e. Amikor nem születik döntés. 

 

2. Miért fontosak az érzelmek? 

a. Mert kísérik és kiegészítik a kommunikációt. 

b. Mert kifejezésekre van szükségük. 

c. Nem fontosak. 

d. Mert nem beszélnek. 

e. Mert moziba megyünk. 

 

3. Az érzelmi összetevőkön kívül mi jellemzi még az embert? 

a. A vizsgaeredmények. 

b. Oklevelek és dekorációk. 

c. Fizikai, mentális, lelki, társadalmi és racionális összetevők. 

d. Amikor gondolkodunk és nem döntünk. 

e. Amikor az emberek felébrednek, dolgozni mennek, hazamennek és lefekszenek 

aludni. 

 

4. Mi az érzelmi intelligencia? 

a. Képesség a saját és a többi személy érzelmeinek kezelésére. 

b. Amikor tudunk olvasni. 

c. Amikor tudunk idegen nyelven beszélni. 
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d. Amikor nem tudunk idegen nyelven beszélni. 

e. Amikor otthon minden rendben van. 

 

5. Mi a különbség az IQ (értelmi) és az EQ (érzelmi intelligencia) között? 

a. Nincs különbség. 

b. Az IQ fontosabb. 

c. Az EQ kevésbé fontos. 

d. Az IQ inkább logikai és racionális kérdésekkel foglalkozik, az EQ – érzelmi 

képességekkel. 

e. Az IQ az EQ-ból származik. 

 

6. Hogyan befolyásolja a digitális kor az érzelmeinket? 

a. Ez egyáltalán nem befolyásolja. 

b. Az érzelmek láthatóbbá teszik. 

c. Problémát okozhat, mivel egyesek névtelenség mögé szeretnének bújni.  

d. Az EQ-t IQ-ra fordítja. 

e. Az EQ-t lehetetlen befolyásolni. 

 

7. Mi okozhat érzelmi problémát? 

a. A viselkedésünk nem okoz semmit. 

b. Semmi; egyáltalán nincsenek problémák. 

c. Amikor a rendszer jól működik. 

d. Ha minden dolog a terv szerint történik. 

e. Bármilyen eltérés az eredeti tervektől, viselkedéstől és gondolatoktól. 

 

8. Mi a metakommunikáció? 

a. A nonverbális kommunikáció, ami a kommunikációnkat kíséri. 

b. Ez egy PDCA ciklus.  

c. Amikor a barátom, Meta kommunikál velem. 

d. Problémamegoldás. 

e. A metakommunikáció nem létezik. 

 

9. Miért használunk emoji-t? 

a. Az írott szövegben is szeretnénk kifejezni az érzelmeinket. 

b. Mert tanultuk az iskolában. 

c. Mert ez az, amiért diszkóba megyünk. 

d. Ez azért van, mert a rendszer tovább fejlődik. 
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10. Melyek a metakommunikáció megértésének szervei? 

a. Nem érthetjük a metakommunikációt. 

b. Minden érzékszervünk észlelheti a metakommunikáció egyes részleteit.  

c. Csak a bőrünk. 

d. A nyelvünk, mert azzal beszélünk. 

e. Nincsenek ilyen szerveink. 

 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

 

1. Egy érzelem egyáltalán nem fonotos. IGAZ – HAMIS 

2. Nem tudjuk kifejezni az érzelmeinket. IGAZ – HAMIS 

3. Az érzelmek kiegészítik a kommunikációt. IGAZ – HAMIS 

4. Az érzelmek nagyon fontosak a kommunikációnkban. IGAZ – HAMIS 

5. Az érzelmi intelligencia az IQ. IGAZ – HAMIS 

6. Az EQ egyáltalán nem fontos. IGAZ – HAMIS 

7. Nincs érzelmi intelligenciánk. IGAZ – HAMIS 

8. Az EQ különösen fontos a vezetők számára. IGAZ – HAMIS 

9. Soha nem ítélhetünk meg egy másik személyt az EQ-ja alapján. IGAZ – HAMIS 

10. A digitális kor sokkal nehezebbé tette az érzelmek kifejeződését. IGAZ – HAMIS 

 

3. MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi az érzelem? (Az érzelmek a kommunikációnk érzései) 

2. Miért fontosak az érzelmek? (Mert kiegészítik, teljessé teszik a kommunikációt.) 

3. Mi az érzelmi intelligencia? (Képesség a saját érzelmeink kezelésére és mások 

érzelmeinek megértésére.) 

4. Mi az EQ? (Érzelmi hányados; a személy érzelmi képességeinek jellemző száma.) 

5. Hogyan hat a digitális kor az érzelmek kifejezésére és megértésére? (Jóval 

bonyolultabbá vált) 

 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

 

1. Az érzelem...  (a kommunikációnkhoz tartozó érzés.) 

2. Az érzelmek azért fontosak, mert …. (teljessé teszik a kommunikációnkat.) 

3. A metakommunikáció …. (kommunikáció a kommunikációról, elsősorban az 

érzelmeken keresztül.) 
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4. Az EQ nagyon fontos jellemzője ….(a vezetőknek.) 

5. A digitális kor kommunikációjából hiányoznak az érzelmek, ... (mivel nem 

személyesen, hanem főleg írásban történik.) 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

1. A modul fő célja, hogy a gyerekek megértsék, mik az érzelmek és mi az érzelmi 

intelligencia. 

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

mutassa be az elvont szempontokat. 

3. Értsék meg a tanulók, az érzelmek fontosak az életben, teljesen meg kell érteniük, 

bármit tesznek, az mindig tartalmaz mind ésszerű, mind érzelmi részeket is.  

4. Az „érzelmi intelligencia” fogalmának megértése alapvetően fontos: a tanulók megértik, 

hogy magas érzelmi intelligenciával kell rendelkezniük. 

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

frontális tanításban. A frontális tanítás azonban kombinálható a modul elektronikus 

változatának használatával. 

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

hanem innovatív módszereket használjanak. A tanárok választása esetén az ilyen 

módszerek lehetnek: 

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

lehetnek. 

A következő témákat javasoljuk a tanulók kiselőadásaihoz:  

a. Mik az érzelmek? 

b. Miért olyan fontosak az érzelmek? 

c. Hogyan tudjuk megérteni más emberek érzelmeit? 

d. Az Internet és az érzelmek. Hogyan változhatnak az érzelmek a digitális korban? 

6.2. Vita vagy brainstorming (agyvihar) témái lehetnek: 
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a. Miért nem lehetséges az érzelemmentesség?  

b. Hogyan mutatjuk ki az érzelmeinket? 

c. Elemezz egy, az osztályodban előforduló érzelmet! 

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

készítenie a szabályokat és az eljárást a btainstorming idejére. Támogatásért tekintse meg a 

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

sessions.htm webhelyet. 

 

 Az innovatív oktatási ötletek megismeréséhez ezt a webhelyet javasoljuk: 

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

Az elektronikus változatra vonatkozó külön megjegyzések 

 

1. A modul elektronikus verziója pptx. Az elektronikus változat csak az angol eredetben 

található meg.  

 

2. A 10.-14. diákat rövid beszélgetésekre szántuk. 

 

3. A diák követik az írott verziót, de nem teljesen fedik le; és ezért az elektronikus változat 

és a frontális tanítás kombinációja nagyon hatékony lehet.  

 

4. Az elektronikus változat tartalmazhat személyre szabott, egyszerű animációs eszközt 

is, ahol a diák sorrendjét a tanárok határozzák meg. A témaorientált animációs 

tárgylemezek elkészítése a tanár feladata, akinek a megfelelő, egyszerű ötletet 

(koncepciót) kell választania. 

 

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

használhatják: 

 

a. https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE  (Emotions, (Érzelmek) 7’03”) 

https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE
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b. https://www.youtube.com/watch?v=pFkRbUKy19g (Emotions, 2’08”) 

 

c. https://www.youtube.com/watch?v=jZ6RdEr31yQ (4 types of men, (A férfiak 4 

típusa) 7’08”) 

 

d. https://www.youtube.com/watch?v=jZ6RdEr31yQ (Signs of low emotional 

intelligence (Az alacsony érzelmi intelligencia jelei) 10’00”) 

 

e. https://www.youtube.com/watch?v=3-jzWFQLopk (Emotional intelligence, (Érzelmi 

intelligencia) 3’12”) 

 

A YouTube anyagok használata gyors internet kapcsolatot igényel. 

 

Megjegyzések az okostelefonos  verzióhoz 

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

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

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

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait.  

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

vagy osztálymunkaként használják. Ha az osztálymunkában használják, az alábbi 

osztálytervet ennek megfelelően módosítani kell. 

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

 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

 

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

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának 

megtiltása az osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár 

okostelefont használ, a diákok lelkesebben követik őt. 

https://www.youtube.com/watch?v=pFkRbUKy19g
https://www.youtube.com/watch?v=jZ6RdEr31yQ
https://www.youtube.com/watch?v=jZ6RdEr31yQ
https://www.youtube.com/watch?v=3-jzWFQLopk


142 
 

 

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

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

a jó válaszok. 
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                                           ÓRATERVEZET – MINTA 

 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

Idő: 45 perc 

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

● mik az érzelmek; 

● miért olyan fontosak az érzelmek; 

● milyen intelligenciákkal rendelkeznek az emberek; 

● miért olyan fontos az érzelmi intelligencia; 

● hogyan befolyásolja a digitális kor az érzelmi intelligenciát. 

 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projector 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● pszichológia 

● szociológia 

 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az érzelem?  

● Miért fontosak az érzelmek? 

● Hogyan értsük meg az érzelmeket? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok megértsék, mi az érzelem és milyen jellemzői vannak. 

(Ebben a fázisban még nem szükséges a kérdéseket teljes mélységükben megbeszélni)  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  
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Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, tehetünk bármit érzelmek nélkül? 

Módszer:  

Lehet egy játék. A diákok leírják saját érzelmeiket, és a tanár értékeli a példákat. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Érzelmek 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan érzékeljük az érzelmeket. Csoportos vita is lehetséges. A tanár 

beszél az érzelmekről és a diákok vitájáról. 

 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

 

Negyedik tevékenység: Érzelmi intelligencia  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: az érzelmi 

intelligencia értékelésének jelei és folyamata. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: A digitalis kor, érzelmek, érzelmi intelligencia. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 
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Megjegyzések. 

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

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

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

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

háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rzelmi_intelligencia 

2. http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/6655/erzelmi-intelligencia 

3. https://karrierplusz.jobline.hu/allaskeresok/20170203_11_jele_annak_hogy_fejletlen_az_erz

elmi_i 

4. https://nagyatalakulas.blog.hu/2018/07/16/a_magas_erzelmi_intelligencia_12_jele 

5. http://tantrend.hu/hir/miert-fontos-az-erzelmi-intelligencia 

6. http://www.neurokorzo.hu/erzelmi-intelligencia-teszt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rzelmi_intelligencia
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/6655/erzelmi-intelligencia
https://karrierplusz.jobline.hu/allaskeresok/20170203_11_jele_annak_hogy_fejletlen_az_erzelmi_i
https://karrierplusz.jobline.hu/allaskeresok/20170203_11_jele_annak_hogy_fejletlen_az_erzelmi_i
https://nagyatalakulas.blog.hu/2018/07/16/a_magas_erzelmi_intelligencia_12_jele
http://tantrend.hu/hir/miert-fontos-az-erzelmi-intelligencia
http://www.neurokorzo.hu/erzelmi-intelligencia-teszt/
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B MODUL 

SZEMÉLYES ÉS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Információ és kommunikáció 

Pantha rei – minden változik, mondta Hérakleitosz a híres görög filozófus. Érzékeljük 

az állandó változásokat, jeleket, melyeket kapunk és értünk. Ezeket a jeleket „információnak” 

nevezik. Ez az információ segít tájékozódni a világban; enélkül, az emberiség nem tudna 

életben maradni. Ezeket az információkat az érzékszerveinken keresztül kapjuk: szemek, orr, 

bőr, fül, nyelv. Ezek az elsődleges szervek, de bizonyos típusú információk bonyolultabbak, 

ezért ki kell értékelnünk őket - ily módon az agyunkat is „érzékszervnek” tekinthetjük. 

Minden, ami az Univerzumban létezik, információt küld az egészről. A Nap süt, a csillagok 

fényesek, a szél fúj, a folyó folyik. Ezek a jelek lehetnek nagyon egyszerűek: „hideg van” – és 

lehetnek nagyon összetettek is. 

Ezeket az utóbbi komplex jeleket nagyon nehéz megérteni (megérteni a helyes módon), ezért 

az agyunkra is szükségünk van. Évek óta, látva, hogy a Nap felkel, majd lenyugszik, az 

emberek azt hitték, hogy a Nap a Föld körül forog. Néhány jelet kapunk, de eddig még nem 

értjük – a tudósok már évszázadok óta dolgoznak ezen a jelenségen (jel). 

(Nézzük például Stephen Hawking-ot és a kozmológiában végzett munkáját – de vannak más 

példák is – jelet kapunk, de nem értjük teljesen – és helyesen.) Ezért bővíthetjük 

értékelésünket az agyunkról – ez nem csak az értelem szerve, hanem az értelem 

legfontosabb szerve. 

Elsődleges szerveink, mint a fül vagy a szem, csak „vevők”, érzékelők - az agyunk az, ami 

valóban megérti, hogy mi a lényeg. A növény kókadó levelei szintén tájékoztatást nyújtanak – 

meg kell értenünk, hogy a növényt meg kell öntöznünk.  

Az információ az összes médián keresztül terjedhet. Lehet levegő, huzal, de még vákuum, víz 

vagy talaj is. Minden és mindenki folyamatosan küldi az információt, ami szinte bárhonnan 

érkezhet, valaki megértheti, valaki válaszolhat rá – de ez nem feltétlenül szükséges: az 

információ elküldésre kerül, akár van rá reakció, akár nincs. 

Általánosságban és az emberek szemszögéből információ minden olyan jel, amelyet 

bármi formában küldött el a körülöttünk lévő világ állapotáról és / vagy 
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állapotváltozásáról. Fontos, hogy az információ mindig egyoldalú: azaz a küldőtől a 

fogadóhoz megy: 

                                               

Mivel óriási mennyiségű információ bombáz bennünket folyamatosan, az információk nagy 

része elhanyagolható – egyszerűen nem kezelhető: érzékszerveink nem rendelkeznek 

korlátlan kapacitással. Ezért, ha az információ hatékonyságát értékeljük, akkor egy 

maximumos görbét kapunk: sem a túl kevés, sem a túl nagy mennyiségű információ nem 

hatékony. 

                  

 A maximális hatékonyság nagyon fontos: ha azt szeretnénk, hogy az általunk küldött 

információk eltűnjenek, vagy kikerüljék a vevő figyelmét, akkor egyszerűen elárasztjuk 

hatalmas mennyiségű, felesleges és irreleváns információval, ami jóval meghaladja a 

maximális hatékonyság határát, azt, ami a szükséges információk kiválasztására, megértésére 

és emésztésére képes. A politikusok kedvelt módszere. 
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Mint mondtuk, az információ mindig egyoldalú; egyirányú. De általában, (ha elfelejtjük a nem 

élő teremtmények által küldött információkat), az információt nem küldjük el csak úgy, hiába; 

a feladó általában valamilyen reakciót vár a vevőtől – legalább a „megkaptam az üzenetet” 

visszajelzést. Ez a reakció az egyirányú „beszélgetést” kétirányúvá teszi: információ és 

reakció. A kétirányú információcsere a kommunikáció. 

                                  

 Ha a feladó azt akarja, hogy megértsék, akkor azt megfelelő módon kell tennie: 

kódolnia kell az információt. Ha egy német német nyelvű információt küld egy csak kínaiul értő 

személynek, a kódolás hibás volt; az információ nem lesz érthető. 

(Ez a kódolás nem feltétlenül csak a beszédben jelenik meg. Európában  a gyász színe 

általában a fekete, de Kínában a fehér. Ha nyáron Kínában fehér ruhában jelenünk meg, 

sajnálnak bennünket, mert azt feltételezik, hogy elvesztettünk valakit. Vagyis a „színkódolás” 

téves volt.)  Miután a feladó kódolta az információt, elküldi, és a fogadó megkapja. Most a 

vevőnek „visszakódolni” (dekódolni) kell az üzenetet, és azt követően reagálnia kell. A 

dekódolási folyamatban több hiba is előfordulhat – lásd a fentieket a fekete öltöny - fehér öltöny 

esetében. Ezért szükséges, hogy a feladó meggyőződhessen arról, hogy az általa küldött 

információkat megfelelően fogadják és megértik. Ez azt jelenti, hogy a reakció mindig 

kétféle információt tartalmaz: 

1.  “Megértettem, amit küldtél” (vagy: “Megértettem az üzenetedet a következő módon:..”)  

2. Az információ tartalmára adott reakció.  

Vagyis kommunikáció nélkül nem lehetünk biztosak abban, hogy az információinkat 

megfelelően fogadják és megértik - vagy egyáltalán megérkezik-e. A kommunikáció 

sine-qua-non (feltétlenül szükséges) az információcserében. 

Elvileg mindig a küldő az, aki „felsőbb” (több)  információval rendelkezik: tud valamit, amit a 

másik fél feltehetőleg nem tud. A kommunikáció során ez a „felső kéz-alsó kéz” helyzet 

kiegyenlítődik: a feladó és a vevő szerepe mindig gyakran változik, így a kommunikációs 

partnerek egyenlők. 
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Személyes kommunikáció, elektronikus kommunikáció 

Ahogy már említettük, minden és mindenki az Univerzum minden irányában 

információkat küld. Némelyik passzív információ (mint a holdfény) – ilyen információkat nem 

élő tárgyak küldenek. 

A legfrissebb tudományos eredmények azonban azt bizonyították, hogy még a növények is 

információt küldenek (a vízhiányról szóló kókadt levelek jól ismert jelek), de nem csak 

tájékoztatást küldenek, egymással kommunikálnak - és még velünk, emberekkel is. Például 

reagálnak a zenére (!!!), és nem is ugyanolyan módon a klasszikus zenére, mint a modern 

beat zenére. A kommunikációs lehetőségek olyan okos állatokkal, mint a kutyák vagy a 

delfinek, már régóta ismertek. Az emberek közötti kommunikáció különleges, és számunkra a 

legfontosabb. Életünkben elsősorban emberekkel kommunikálunk, nem pedig növényekkel és 

állatokkal. 

Az emberek közötti információ és kommunikáció pontosan ugyanúgy megy végbe, mint 

ahogy azt a fentiekben bemutattuk: kódolás-küldés-fogadás - dekódolás - megértés - reagálás 

(= kódolás-küldés-fogadás-dekódolás). Továbbá, még akkor is, ha a kódolás-küldés-fogadás-

dekódolás folyamata univerzális, leginkább az emberek között értendő. (Bár a kutyák 

természetesen kódolják azt, amit „mondanak” és dekódolják, amit mi mondunk nekik.) 

A személyes kommunikáció nagyon különböző lehet: levél, hang, látvány, szag stb. Általában 

a média minden érzékszervünkön eljuthat hozzánk: a szemünkön, a fülünkön, a bőrünkön, a 

nyelvünkön, az orrunkon keresztül. A személyes kommunikáció lehet távoli (amikor levelet 

küldünk vagy hívunk valakit telefonon) és közvetlen, szemtől szemben. 

Azt gondolhatjuk, hogy az átlagos szemtől szembeni kommunikációhoz levegő szükséges, 

mivel az ilyen kommunikáció általában szóbeli. De látni fogjuk, hogy minden érzékszervünk 

részt vesz a beszélgetésben, nem csak a fülünk. 

Minden szervünk információt kaphat, bár nem ugyanolyan mértékben, és nem ugyanolyan 

minőségben. Azt gondolhatnánk, hogy az orrunk nem tud kommunikálni, de amikor a barátunk 

vagy barátnőnk kifejezetten az általunk szeretett illatot használja, azonnal megértjük a 

helyzetet. (Vagy legalábbis megsejtjük...) 

De éppen ellenkező, egyértelmű üzenetet is kaphatunk: amikor a használt illat az, amit utálunk 

– nos, barátunk vagy barátnőnk nem nagyon szeretne velünk lenni... Hasonlóan, még a 

nyelvünk is tájékoztatást adhat – az általunk szeretett vagy nem szeretett ételekkel. Ez az 

üzenet is többé-kevésbé világos... 
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Néhány országban azt mondják, “ha egy nő elsózta az ételt, szerelmes.”  

Hasonlóképpen, bőrünk is közölhet információkat, amikor simogatunk valakit. Valószínű, hogy 

egy csókról nem az orr-nyelv-bőr információ kombinációja jut eszünkbe. 

A fül és a szem közül a fület sokkal fontosabbnak gondolhatjuk – végül is, beszélünk 

egymással. Ha csak tisztán a kommunikációt tekintjük, akkor valójában a fül az, ami fontos, 

de nem tudunk csak beszélni (kommunikálni) egymással. 

Amikor beszélünk, minden testrészünk részt vesz a kommunikációban – 

gesztikulálunk, a partner szemébe nézünk (vagy nem), elfordulhatunk attól a személytől, akivel 

beszélünk – mindezek a gesztusok is jelentéssel bírnak. Így a testbeszédünk elkerülhetetlenül, 

közvetlenül kíséri a testbeszédünket. Ezt a második típusú kommunikációt 

metakommunikációnak nevezzük. 

A metakommunikáció rendkívül fontos összetett kommunikációnkban. Azt mondjuk, amit 

akarunk, de metakommunikációnk arról beszél, amit gondolunk, és amit érezünk. Alapvetően 

a beszéd racionális információt közvetít, míg a metakommunikáció többnyire érzelmeket 

közvetít. És ha a kommunikációt és a metakommunikációt együttesen vesszük (mivel mindig 

együtt jelennek meg), kiderül, hogy a legfontosabb kommunikációs szervünk a szemünk: 

                         

 

(Különböző forrásokban az értékek kissé eltérőek lehetnek, de a metakommunikáció mindig 

sokkal több, mint amit csak egyszerűen mondunk). 
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Amit látunk, lehet: 

• szemkontaktus 

• szemvillanás 

• kézmozdulat 

• gesztusok 

• testtartás 

• arckifejezés 

• a két személy közötti távolság. 

 

Amit hallunk/ahogy halljuk, lehet: 

• hang 

• sebesség 

• monotonitás 

• dallam 

• hangszín 

• hangerő 

 

Mindent összevetve, a többfajta információ együttesen az, amit valóban megértünk, ha 

megértjük. Mindkét csatorna (kommunikáció és metakommunikáció) együtt jár; mindkét 

partner látja mind a kifejezéseket, hallja a mondandókat. 

A metakommunikáció szerepe kivételes; nem csoda, hogy a komplex kommunikációban 

nagyobb szerepet játszik. 

1. Míg a kommunikáció (amit mondunk) többnyire racionális: megtervezhetjük, 

összeállíthatjuk a mondandónkat, – a metakommunikáció többnyire érzelmi. Így a racionális 

és érzelmi részek együtt jelennek meg, összeadódnak. (Kommunikáció). Mivel a 

metakommunikáció többnyire érzelmi, a másik oldal érzelmei tükröződnek. És mivel nincs 

kommunikáció motiváció nélkül (a kommunikáció jelentése, tartalma, ezzel akarjuk motiválni a 

másik oldalt, hogy meggyőződjünk arról, amit mondunk, hogy tegyünk valamit, vagy ne 

tegyünk valamit, stb.) És a motiváció többnyire érzelmi. Ezért általában a metakommunikáció 

felelős a motivációért. 

 

2. Míg a kommunikáció (beszélgetés) a racionális rész és a metakommunikáció az érzelmi 

rész, ezek a különböző szerepek tükröződnek az „építés” különbségében: a racionális rész 
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megtervezhető, az érzelmi rész - nem. A kommunikáció az igazat mondhatja, vagy hazudhat, 

de a metakommunikációval nem lehet hazudni. A metakommunikáció mindig az igazat 

mondja; azt mondja, amit a beszélő igazán gondol. A metakommunikáció kommunikáció a 

kommunikációról. Ezért ha a kommunikáció és a metakommunikáció különböző tartalmakat 

közvetít, a vevő automatikusan csak az elhangzott metakommunikáciüs tartalomra gondolol. 

(Például: „Annyira sajnálom” – mondja valaki mosolygós arccal ...) Tehát a metakommunikáció 

az őszinte beszélgetés jele – vagy ha ellentmondás van, a metakommunikáció tárja fel az 

igazságot. A metakommunikáció tehát a hitelesség jele. 

 

3. A metakommunikáció csak közvetlen beszélgetésben jelenik meg, más módon 

soha. A nagy írók képesek az érzelmeket leírni, és ezeket az érzelmeket az olvasóban 

felszínre hozni, de az ilyen nagy írók ritkák. Ezért, miközben a beszélgetés során senki sem 

tudja elkerülni a metakommunikációt és annak következményeit, az írásbeli kommunikációban 

gyakorlatilag senki sem tudja igazából bemutatni a valódi érzelmeket, és így nem kelthet igaz 

érzelmeket az olvasóban. 

A kommunikáció a digitalis korban túlnyomórészt írott formában van jelen: e-mailek, sms, 

egyéb írott tömegkommunikációs eszközök. Vagyis hiányzik a metakommunikáció – nem 

tudjuk megítélni az “elhangzottak” hitelességét. Ha hazugság, senki nem veszi észre. A 

digitális kor megnyitotta az ajtót a manipulációhoz, sokkal könnyebb hazudni – nézze meg 

ezzel kapcsolatban a következő modult. 

Úgy érezzük, hogy amikor beszélünk, az érzelmeket is kifejezzük, de miközben írunk – nem. 

Ahhoz, hogy ezen valahogy mégis segítsenek, az emberek nagyszámú „érzelmi jelet” találtak 

ki: az úgynevezett „emoji” -ket. Valójában ez egy mesterséges eszköz; segíthet bizonyos 

érzelmek kifejeződésében, de ott is elhelyezhetjük, ahol nem is kellene – vagyis az emoji nem 

segít a beszélő hitelességének megítélésében. 
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                           MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – (MEGOLDÁSI MINTÁK) 

1. a. Anyám azt mondja, itt az ideje, hogy menjek az iskolába. Az eredeti ötlete 

az volt, hogy segítsen nekem, el ne késsek. Hallottam a figyelmeztetését, 

megértettem és időben elmentem az iskolába, még akkor is, ha az elején 

dühös voltam. Megértettük egymás érzelmeit. 

 

b. Tanárunk a házi feladatunkról beszél. Azt akarja, hogy okosak legyünk. Megértem őt és 

elfogadom a motivációit és érzelmeit, ezért amikor hazamegyek, megcsinálom a házi 

feladatomat. 

2. Beszélgetünk a barátommal az iskolában a tegnapi TV filmről. Mindkettőnknek tetszett, és 

egyetértünk abban, hogy nagyon jó film volt. Szóval, a kommunikáció megmutatta, hogy az 

érzelmeink azonosak. 

3. Egy osztálytársa azt akarta, hogy menjek vele egy diszkóba. Többször hívott, és mivel nem 

akartam menni, azt mondta, azért nem akarok menni, mert félek a lányoktól, és mert nem 

tudok táncolni – és azt mondta, hogy beszélni fog erről az osztályban. Mégsem mentem a 

diszkóba; mert rossz híre van a környékünkön. Ellenálltam az osztálytársaim érzelmeinek és 

kommunikációjának. 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 
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3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

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

 

1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

 

1. Mi az információ?  

a. Amikor moziba megyünk. 

b. Egyáltalán nincs információ. 

c. Jelzés egy adott objektum állapotáról vagy állapotváltozásáról. 

d. Csak egyetlen információ van a világon. 

e. Nem tudom. 

 

2. Melyek az információ lehetséges csatornái? 

a. A levegő és a víz. 

b. Minden adathordozó, melyet a vevő fogad. 

c. Csak a TV. 

d. Csak a mobiltelefon. 

e. Nincsenek információcsatornák. 

 

3. Mi a kommunikáció? 

a. Vörös információ. 

b. Kétoldalas (kétirányú) információ. 

c. Kellemes és kellemetlen információ. 

d. Attól függ, ki a küldő. 

e. A kommunikáció egy újság. 

 

4. Milyen kapcsolatban állnak a kommunikációs partnerek az információs 

partnerekkel? 

a. Nincs különbség. 

b. A kommunikációs partnerek alárendeltek. 

c. A kommunikációs partnerek egyenrangúak, míg az információs partnerek 

nem. 

d. Az információs partnerek barátságosabbak. 

e. A kommunikációs partnerek szebbek. 
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5. Mi a közvetlen, személyes kommunikáció? 

a. Amikor a fiú önmagához beszél. 

b. Amikor a lány önmagához beszél. 

c. Amikor mindenki csendben van. 

d. Amikor a személyek közvetlenül egymással beszélgetnek. 

e. Amikor mindenki mindenkivel ugyanabban az időben beszél. 

 

6. Melyek az elektronikus kommunikáció előnyei? 

a. Nincsenek előnyei. 

b. Minden jobb, mint a személyes kommunikációban. 

c. Minden rosszabb, mint a személyes kommunikáció. 

d. Sokkal gyorsabb, behálózza az egész világot, könnyebb barátságokat kötni. 

e. Az elektronikus kommunikáció nem létezik. 

 

7. Milyen veszélyeket jelent számunkra az elektronikus kommunikáció? 

a. Nem okoz semmiféle fenyegetést. 

b. Túl gyors. 

c. Túl drága. 

d. Túl olcsó. 

e. Könnyebb a manipuláció, egyesek a névtelenség mögé rejtőzhetnek. 

 

8. Csak az emberek küldhetnek információt? 

a. Igen. 

b. Igen, de csak délután. 

c. Nem; minden küldhet információt. 

d. Nem; az emberek és a Hold küldhetnek információt. 

e. Senki nem küldhet semmiféle információt. 

 

9. Csak az emberek tudnak kommunikálni?  

a. Igen. 

b. Igen, de csak este. 

c. Nem; gyakorlatilag minden élőlény tud kommunikálni; de elsősorban az 

állatok és az emberek. 

d. Nem; az emberek nem tudnak kommunikálni. 

e. Igen, de csak azok, akik tudnak angolul beszélni. 
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10. Melyek a legfontosabb kommunikációs szerveink? 

a. A TV. 

b. A szemek. 

c. A fogak. 

d. A haj. 

e. A mobiltelefonunk. 

 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

 

1. Az információ jelzi az állapotot vagy az állapotváltozást. IGAZ – HAMIS 

2. Csak az emberek tudják értesíteni egymást. IGAZ – HAMIS 

3. Minden tud információt küldeni az Univerzumban. IGAZ – HAMIS 

4. Az emberek minden, az Univerzumból érkező információt megértenek. IGAZ – 

HAMIS 

5. A kommunikáció kétirányú információcsere. IGAZ – HAMIS 

6. A kommunikációs partnerek nem egyenrangúak. IGAZ – HAMIS 

7. Az információs partnerek nem egyenrangúak, de a kommunikációs partnerek igen. 

IGAZ – HAMIS 

8. A metakommunikációt testbeszédnek is nevezzük. IGAZ – HAMIS 

9. A metakommunikáció nem fontos. IGAZ – HAMIS 

10. A digitális korszak kommunikációs eszközeinek előnyei, de veszélyei is vannak. 

IGAZ – HAMIS 

 

3. MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

 

1. Mi az információ? (Jelzés az állapotról vagy az állapotváltozásról) 

2. Ki küldhet információt? (Minden és mindenki) 

3. Mi a különbség az információ és a kommunikáció között? (A kommunikáció kétoldalú, 

míg az információ egyoldalú) 

4. Mi a metakommunikáció? (Kommunikáció testbeszéddel kísérve) 

5. Miért lehet veszélyes az elektronikus kommunikáció? (Hiányzik a metakommunikáció, 

így könnyebb a manipuláció) 

 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

 

1. Az információ … (jelzés az állapotról vagy az állapotváltozásról ) 
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2. Információt küldhet …. (minden és mindenki az Univerzumban.) 

3. A kommunikáció  . (kétirányú információcsere) 

4. A metakommunikáció fontos, mert … (ennek alapján megítélhetjük a partner 

hitelességét) 

5. A digitális korszak hozta magával a ... (több lehetőséget a manipulációra)  

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

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

 

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

példákat adjon az elméleti szempontokra.  

 

3.  A kommunikáció létfontosságú az életben: a tanulóknak teljesen meg kellene 

érteni, hogy a kommunikáció hiánya egyenlő a halállal.  

 

4. A kommunikáció és a metakommunikáció jelentőségének megértése 

elengedhetetlen: a tanulók megértik, hogy figyelniük kell a metakommunikációs 

jelekre. 

 

5. A tankönyv (szöveggyűjtemény) és a tanári kézikönyv anyaga segít a tanároknak 

a hagyományos, frontális tanításban. A frontális tanítás azonban kombinálható a 

modul elektronikus változatának használatával. 

 

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

innovatív módszereket használjanak. A tanárok választása esetén az ilyen 

módszerek lehetnek: 

a. A tanulók által bemutatott kiselőadások, melyek körülbelül 5-10 percesek. 
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A következő témákat javasoljuk a tanulók kiselőadásaihoz:  

A. Mi az információ? 

B. Mi a kommunikáció? 

C. Mi a metakommunikáció? 

D. Mondjatok példákat, amikor a metakommunikáció nem támogatja a 

kommunikációt! 

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

A következő témakörök javasoltak a viták vagy a brainstorming témakörében: 

E. Hogyan lehet jól kommunikálni? 

F. Miért olyan fontos a metakommunikáció? 

G. Melyek a digitális korszak kommunikációjának előnyei és veszélyei? 

 

Ha a tanár a brainstorming mellett dönt, akkor a tanulóknak elő kell készítenie a 

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

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

sessions.htm webhelyre. 

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

ideas-make-teaching-methods-effective/ oldalt ajánljuk. 

 

Az elektronikus változatra vonatkozó külön megjegyzések 

1. A modul elektronikus verziója pptx. Az elektronikus változatot csak az angol 

alapváltozat tartalmazza.  

 

2. A 10.-14. diákat rövid beszélgetésekre szántuk. 

 

3. A diák követik az írott verziót, de nem teljesen fedik le; és ezért az elektronikus változat 

és a frontális tanítás kombinációja nagyon hatékony lehet.  

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


160 
 

4. Az elektronikus változat tartalmazhat személyre szabott, egyszerű animációs eszközt 

is, ahol a diák sorrendjét a tanárok határozzák meg. A témaorientált animációs 

tárgylemezek elkészítése a tanár feladata, akinek a megfelelő, egyszerű ötletet 

(koncepciót) kell választania. 

 

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

használhatják: 

 

a. https://www.youtube.com/watch?v=2AvIOzVJMCM  (információ, 2’57”) 

 

b. https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps ( kommunikáció, 1’37”) 

 

c. https://www.youtube.com/watch?v=n7RTRLTIuYw (kommunikáció, 3’51”) 

 

d. https://www.youtube.com/watch?v=B0Dk2Dna8fg (kommunikáció, 3’54”) 

 

e. https://www.youtube.com/watch?v=CbrCRaeNYRo (metakommunikáció, 6’18”) 

 

f. https://www.youtube.com/watch?v=ihKXQbYeV5k (nem-verbális kommunikáció, 

4’59”) 

 

A YouTube anyagokhoz gyors internetkapcsolat szükséges. 

 

Megjegyzések az okostelefonos verzióhoz 

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

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

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

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait.  

https://www.youtube.com/watch?v=2AvIOzVJMCM
https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps
https://www.youtube.com/watch?v=n7RTRLTIuYw
https://www.youtube.com/watch?v=B0Dk2Dna8fg
https://www.youtube.com/watch?v=CbrCRaeNYRo
https://www.youtube.com/watch?v=ihKXQbYeV5k
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3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet 

ennek megfelelően módosítani kell. 

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

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

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

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

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

diákok lelkesebben követik őt. 

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

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

válaszok. 
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                                              ÓRATERVEZET – MINTA 

 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály: 9-12 (Életkor 15-18) 

Cím: SZEMÉLYES ÉS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ 

Idő: 45 min 

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

● mi az információ és mi a kommunikáció; 

● mi a metakommunikáció; 

● mi a különbség a személyes és a nem személyes kommunikáció 

között; 

● milyen következményei vannak a nem személyes 

kommunikációnak. 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projector 

 

Előkészítés és 

előfeltételek: 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

koncentráció: 

● szociológia 

● pszichológia 

● etika 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása  

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az információ?  

● Mi a kommunikáció? 

● Mi a kommunikációs média? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok megértsék a kommunikáció fogalmát és annak jellemzőit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: A személyes és az elektronikus információ 

Módszer:  

Ez lehet egy játék. A diákok saját példákat írnak a környezetükben található információs típusokra, 

és a tanár értékeli azokat.  

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

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

Felhasznált idő: 8 perc 

 

Harmadik tevékenység: Az elektronikus kommunikáció 

Módszer:  

A diákok megvitatják és értékelik az osztályuk különböző kommunikációs kérdéseit. 

Megjegyzések az eredményekről. A kommunikáció és az elektronikus kommunikáció módjai és 

eszközei különböző fázisaikban. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

 

Negyedik tevékenység: Az elektronikus kommunikáció jellemzői; a metakommunikáció 

hiánya 

Módszer: 

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok beszélnek róla. Beszélgetési pontok lesznek: az 

elektronikus kommunikáció jelei és jellemzői a digitális technológiával szemben. Hogyan 

befolyásolja a digitalis kor a kommunikációt általában és a diákok társadalmában. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok  

Felhasznált idő: 12 perc 

 

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

Módszer:  

A tanár összegzi a modul főbb pontjait. A tanár döntése alapján házi feladatot adhat a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok  

Felhasznált idő: 4 perc 

 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

 A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 
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szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, 

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

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

háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. https://tka.hu/nemzetkozi/6481/az-online-kommunikacio-eszkozei 

2. http://www.bokorportal.hu/bokke/3e/egyens/05egyens.php 

3. http://uni-obuda.hu/e-bulletin/Simonics_2.pdf 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett 

5. https://www.eszi.hu/pages/innovativ/think/hun/tipusok/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tka.hu/nemzetkozi/6481/az-online-kommunikacio-eszkozei
http://www.bokorportal.hu/bokke/3e/egyens/05egyens.php
http://uni-obuda.hu/e-bulletin/Simonics_2.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett
https://www.eszi.hu/pages/innovativ/think/hun/tipusok/index.html
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                                            C.MODUL 

MOTIVÁCIÓ ÉS MANIPULÁCIÓ 

A motiváció 

A definíció szerint (https://en.wikipedia.org/wiki/Motivation) a motiváció az emberek 

cselekedeteinek, hajlandóságának és céljainak oka. Más szavakkal, a motiváció az, hogy 

megpróbálni meggyőzni valakit (beleértve magunkat is), hogy tegyen valamit, vagy ne tegyen 

valamit a cél elérése érdekében. („A cél elkerülése” tekinthető „a cél: NEM a cél elérése” vagy 

„a cél elkerülése”) És mivel az élet a cselekvésekkel és a célokkal egyenlő, motiváció nélkül 

nem létezhetünk. 

Elméletileg háromféleképpen lehet meggyőzni valakit (vagy más élőlényt), hogy 

valamit tegyen (vagy ne tegyen): 

1. parancs 

2. motiváció 

3. erő 

Parancs. Ahhoz, hogy parancsot adhassunk annak érdekében, hogy a többiek 

engedelmeskedjenek és teljesítsék azt, hatalomra van szükségünk. A személynek teljesen 

függetlenül attól, hogy mit gondol róla, egyetért-e vele, be kell tartania a parancsot, és követi 

vagy sem. Követnie KELL a parancsot; a nem engedelmeskedés azt jelenti, hogy büntetés 

következik. 

A parancsnak három jellemzője van: 

1. a felek között egyértelmű főnök – alárendelt kapcsolatnak kell lennie, különben a 

parancs nem működik; a másik fél egyszerűen figyelmen kívül hagyja; 

2. a parancs hozza a leggorsabb eredményt: az alárendelt azonnal megkezdi a 

teljesítést. (Ez az, amiért a parancsok „normálisak”, amikor azonnali reakcióra van 

szükség: a hadseregben, a tűzoltóságnál, a rendőrségnél stb.) Tény, hogy a 

brutális erőkifejtés még gyorsabb reakciókat is eredményez. 

3. 1. a legfőbb jellemző: a főnököt nem érdekli, hogy az alárendelt mit gondol a 

feladatról; feladata, hogy gondolkodás nélkül engedelmeskedjen. Azaz, az 

alárendelt engedelmeskedik a parancsnak, mint egy robot, mint egy gép, attól 

függetlenül, hogy szerinte az rendben van-e, megcsinálja vagy nem csinálja meg a 

feladatot, és ha igen, milyen módon. Az alárendelt köteles betartani a parancsot, 
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minden felelősség a főnökén van. (Ennek következtében a parancsot általában 

nem tekintik „motivációnak” – a parancsokat csak teljesítik; a „meggyőzni valakit, 

hogy tegyen valamit” definíció fogalmát nem meríti ki.) 

 

Az erőnek hasonló jellemzői vannak, mint a parancsnak; itt az alárendeltség helyébe a brutális 

erő lép. Nem tekinthető motivációnak sem, de a meghatározás megfelel a parancsnak is. 

                                        

                                                     Egy “parancs” 

 A motiváció hasonló a célszemléletben, mint a parancs és az erő, de a mögöttes 

módszerek és filozófia teljesen más. Itt a másik fél nem tekinthető robotnak vagy gépnek; 

feltételezzük, hogy a másik félnek is van véleménye, érzelmei és gondolatai az elérni kívánt 

célról és a cél eléréséhez szükséges módokról és eszközökről. 

A motiváló 

• érdekelt a motiváltak véleményének és elképzeléseinek megismerésében; 

• azt kívánja elérni, hogy a motivált személy beleegyezzen a feladatba, sőt egyetértsen azzal. 

Kétféle motiváció létezik: 

1. külső (külső) motiváció; amikor egy külső személy vagy külső körülmények motiválják az 

adott cselekvés elvégzését (vagy el NEM végzését); 

2. belső (belső) motiváció, amikor a személy úgy érzi, hogy meg kell tennie (vagy NEM kell 

megtennie) az adott cselekvést. 
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                                           Külső vagy belső motiváció..? 

 A belső motiváció sokkal értékesebb, mert arra szólít fel, hogy valamit külső 

magyarázatok és egyéb befolyás nélkül végezzünk el. Vagyis az a személy, aki maga látja és 

érzi az adott cselekvés értékét és nemes célját, és az adott akciót végre is kívánja hajtani.Tény, 

hogy egy személy a leghatékonyabb cselekvést akkor teljesítheti, ha a cselekvés a személy 

belső motivációján alapul. A magyarázat egyszerű: lehetetlen előre látni minden olyan 

árnyalatot és körülményt, amely a végrehajtás során a célhoz vezethet. 

Ha a motiváció külső, valakinek - a külső motivátornak - tanácsot kell adnia arra, hogy mit és 

hogyan kell csinálni az adott váratlan helyzetben. Belső motiváció esetén a személy 

automatikusan keresi a legjobb megoldást; a személy önmaga akarja elérni az adott célt. A 

cselekvés is gyorsabb, mint a külső motiváció esetében - bár nem olyan gyors, mint a parancs,  

vagy az erő hatására. A belső motivátorok például a kíváncsiság, a büszkeség, az érdeklődés 

és a jó értelemben vett teljesítmény; külső ösztönzők lehetnek többek között a dicséret, a 

karrier vagy a pénz. 
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 Az említettek miatt a külső motiváció célja mindig a motiváció “beépítése”, azaz annak 

elérése, hogy az adott személy teljes mértékben azonosítsa magát a feladattal – ha  igen, a 

külső motiváció belsőre vált. (Pontosabban: a külső és belső motivációk azonosak lesznek.) 

Ha ezt elérjük, a motivált személy ezt mondja: „nem én vagyok az, aki ezt a döntést hozta, de 

ha én tettem volna, akkor is ugyanezt a döntést hoztam volna". 

 A külső motiváció mindig a legőszintébb módon történik: a motivátor elmagyarázza a 

helyzetet, bemutatja a cselekvési lehetőségeket, megmutatja ennek vagy annak a döntésnek 

a következményeit, elmagyarázza, hogy miért javasolja az A lehetőség választását, és a végső 

döntést mindig a motivált személy hozza meg. Nincsenek tisztességtelen megfontolások, 

egyoldalúan bemutatott lehetőségek, nincsenek rejtett önérdekek. A motiváció vezethet 

negatív eredményekhez a cél elérésekor, de ez nem a motivátor etikai hibája; a motivátor 

őszintén gondolta, hogy a javaslata pozitív eredményekhez fog vezetni. 

 Mint az előző modulokban említettük, az élet kommunikáció. A kommunikáció soha 

nem öncélú. A beszélő valamit el akar érni a kommunikációval. (Minimum: „Kérem, hallgasson 

rám, és higgye el, amit mondok”) Ez azt jelenti, hogy a kommunikáció és a motiváció mindig 

kéz a kézben jár; nincs kommunikáció motiváció és motiváció kommunikáció nélkül. 

A manipuláció 

A manipuláció: a definíció szerint valaki valakit vagy valamit saját előnyére, gyakran 

becstelenül vagy tisztességtelenül befolyásol, irányít.  

(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/manipulation) Ez azt jelenti, hogy a 

manipuláció is egyfajta motiváció, de a két kérdés etikája teljesen más. 

 

                              

                                                    Manipuláció 
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 A manipuláció során az eredeti cél általában tisztességtelen: a „motivátor” elfogult célt 

szolgál,  meg akarja győzni a motivált személyt arról, hogy higgye el,  ez a legjobb választás, 

a legjobb tett, a legjobb cél és a cél elérésének legjobb módja. Igaz, – valóban a legjobb – de 

a  manipulátor számára ... Ez azt jelenti, hogy a manipuláció önző és egoisztikus meggyőzés, 

és ez általában tisztességtelen módon történik: a motivált félrevezetése (= manipuláció). A 

manipulátor azt akarja, hogy a manipulált személy az ő számára a legmegfelelőbb módon 

cselekedjen. 

Bár manipuláció mindenhol előfordulhat, két szokásos terület van, ahol a manipuláció 

gyakorlatilag közhely: 

1. a politikában. Itt a politikusok az embereket a pártjukba akarják vonzani, hogy a 

manipulátor támogatói legyenek, vakon higgyék el, amit mondanak - az ilyen 

cselekményt általában „indoktrinációnak” (kiképzésnek, „beetetésnek”) nevezik. 

2. 1. a gazdaságban, a piacon. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a politikában –  

„”higgy nekem, vásárold meg a termékem, az én termékem a legjobb” –  ilyen 

szlogeneket használnak. 

A manipuláció módszerei különbözőek és okosak; nem mindig könnyű felismerni, hogy ez a 

helyzet nem őszinte motiváció, hanem tisztességtelen manipuláció. 

a. az adatokkal való tisztességtelen manipuláció; csak azokat a jellemzőket tárja fel, 

amelyek kedvezőek az adott párt és / vagy vállalat számára. A negatív tények és 

adatok elhanyagoltak és zároltak; 

b. a politikában; a tények és hírek tisztességtelen és szubjektív, önző bemutatása. 

Csak pozitív hírek a manipulátorról, csak negatív tények és hírek az ellenzékről; 

c. a manipulátor számára kedvező hírek létrehozása, valamint az ellenzékről vagy a 

versenytársakról szóló lejárató és negatív hírek (tények) létrehozása. (Az ilyen, 

létrehozott híreket „hamis hírnek” nevezik); 

d. kedvező feltételeket teremtenek a támogatók számára és kedvezőtleneket az 

ellenzék vagy a versenytársak számára; 

e. tisztességtelen, elfogult hirdetések használata és az esetleges problémák 

elhallgatása; 

f. a hamis hírekhez elfogult média használata. 

 

A szélsőséges manipulációt “agymosásnak” nevezzük. 

Ilyen esetben a manipulátor pszichológiai módszereket alkalmaz, és gyakorlatilag 

„megváltoztatja” a manipulált véleményét és elméjét. (Ezért a neve: agymosás). Az agymosás 

a terroristák által használt szokásos módszer a támogatók toborzásakor. 
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A személyes kommunikációban nagyon hatékony fegyver van az ellenzék vagyis a másik fél 

kezében: a manipulátor metakommunikációja. 

Ahogy az előző modulokban láttuk, a metakommunikáció mindig az igazságot mondja, ezért 

nagyon bonyolult és nehéz a manipuláció a személyes kommunikációban. Minden esetben, 

amikor hiányzik a metakommunikáció, a manipuláció esélye nagyságrenddel nő. Ez jellemző 

a digitális korszakra, az elektronikus kommunikációra. Napjainkban a manipuláció veszélyei 

sokkal nagyobbak, mint 20-30 évvel ezelőtt. 

 Hogyan lehet harcolni a manipulációval ...?! Amint fentebb láttuk, a manipuláció 

lényege az elfogult, egyoldalú, nem objektív kommunikáció (vagy információ). Ezért, ha a 

manipuláció ellen akarunk harcolni, nem akarjuk, hogy manipulálhassanak bennünket, csak 

egy módon tudjuk megtenni: biztosítanunk kell, hogy ne kapjunk manipulált, egyoldalú 

információt. Igaz, nem tudjuk megállítani a TV-t vagy az internetet, nem tudjuk megállítani az 

elfogult újságok híreit, de tudatosan gyűjthetünk objektív, többoldalú információt. Az ilyen 

ellenőrzési és önvédelmi cselekvést médiaműveltségnek nevezik. A média-írástudás 

ugyanolyan fontos, amilyen 100 évvel ezelőtt az olvasási és számolási képesség. Abban az 

időben egy írástudó személy tudott olvasni, írni és számolni – most, a digitális korban a 

médiaművelt személy megvédheti magát mind a politikusok, mind a marketingesek 

manipulációjától. 

 

                                    MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – MEGOLDÁSI MINTÁK 

 

1. A motiváció: meggyőzni valakit, hogy egy adott módon cselekedjen. 

 

2. Moziba akartam menni a barátaimmal, de anyukám először nem értett ezzel egyet. 

Ezután megmutattam neki az elmúlt két hétben kapott jegyeimet, és ezután 

elmehettem. 

 

3. Az osztálytársam azt akarta, hogy vegyek öt csomag chipset. Meggyőzött más 

osztálytársakat is. Később kiderült, hogy megígérték neki, kap öt ingyen csomagot, 

ha hoz öt osztálytársat, akik 25 csomagot vásárolnak.  

 

4. Az osztálytársam etikátlanul viselkedett az előző esetben, mert csak a saját önző 

célja vezette. 
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                                             OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

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

 

1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

 

1. Mi a motiváció?  

a. Ami megváltoztatja a véleményünket. 

b. Az, amikor moziba megyünk. 

c. Amikor meggyőzünk valakit, hogy egy bizonyos módon cselekedjen. 

d. Az, amikor barátok vagyunk. 

e. A motivávió nem létezik. 

 

2. Melyek a motiváció főbb jellemzői? 

a. Őszinte módon, a döntés a partnerrel együtt történik. 

b. A sok pénz. 

c. Érdekeink fennmaradó része. 

d. Érdekeink összegzése. 

e. Ranggal vagy erővel elért parancs. 
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3. Általában hogyan motiválunk? 

a. Konfliktusokat keltünk. 

b. Kevesebbet beszélünk partnereinkről. 

c. Amit csak tudunk, mindent elmondunk partnereinkről. 

d. Bemutatjuk a kívánatos célt, annak elérési módjait, és megpróbáljuk, 

hogy a feladat belsővé váljon. 

e. Barátságot kötünk. 

 

4. Mi a manipuláció? 

a. Barátságosak vagyunk. 

b.Figyelmeztetés a túl korai időre. 

c.Ami reggel ébreszt minket. 

d.Olyan, mint a motiváció, de ez tisztességtelen, egoista módon történik. 

e.Megmutatja, mikor kezdhetjük a munkánkat. 

 

5. Miért etikátlan a manipuláció? 

a. Mert nem tudunk beszélgetni. 

b. Mert kitűnően tudunk beszélgetni. 

c. Mert megbeszéljük a barátainkkal a látott filmet. 

d. Mert leállíthatjuk a beszélgetést. 

e. Mert önző, nem objektív módon történik, és etikátlan módszereket is alkalmaz. 

 

6. Mit tehetünk/vagy mit kellene tennünk, hogy elkerüljük a manipulációt? 

a. Legyünk médiaműveltek, vagyis gondolkodjunk kritikusan és objektíven, 

ellenőrizzük, amit a másik fél mond. 

b. Harcolnunk kellene. 

c. Nem tehetünk semmit. 
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d. Meg kell semmisíteni a manipulátort. 

e. Az ellenkezőjét kell hinnünk. 

 

7. A belső vagy a külső motiváció a hatékonyabb? 

a. Egyikük sem hatékony. 

b. A parancs a hatékony. 

c. Amikor saját belső motivációnk szerint járunk el. 

d. A külső motiváció. 

e. Az erő a leghatékonyabb. 

 

8. Mikor lesz gyorsabb a cselekvés: motiváció vagy parancs alkalmazásával? 

a. Egyik sem hatékony. 

b. A belső motiváció esetén. 

c. A külső motiváció alkalmazásával. 

d. Parancsra. 

e. Mindkettő nagyon lassú. 

 

9.  Mi nehezítheti a manipulációt? 

a.  Ha látjuk a manipulátor metakommunikációját. 

b.  Amikor megöljük az ellenségünket 

c.  Amikor elmenekülünk ellenségünk elől. 

d.  Amikor a barátainkhoz fordulunk. 

e.  Nincs mód a manipuláció megnehezítésére. 
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10. Mi a médiaműveltség? 

a. Amikor egyáltalán nem olvasunk. 

b.  Amikor tudunk írni és számolni. 

c. Amikor nem vagyunk dühösek. 

d. Amikor engedelmeskedünk a manipulációnak. 

e. Amikor kritikusan gondolkodunk, és ellenőrizzük, hogy mit mond a másik oldal a 

különböző forrásokban. 

  

 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. Az utasítások hatékonyak. IGAZ – HAMIS 

2.  Bárkinek parancsolhatunk. IGAZ – HAMIS 

3.  Az erő gyors eredményt hoz. IGAZ – HAMIS 

4.  A motiváció az, amikor elmagyarázzuk, mit kívánunk és miért. IGAZ – HAMIS 

5.  A motiváció mindig hatékonyabb, mint a parancs. IGAZ – HAMIS 

6.  A belső motiváció a leghatékonyabb. IGAZ – HAMIS 

7.  A manipuláció a motiváció tisztességtelen módja. IGAZ – HAMIS 

8.  A digitális korszakban nehezebb manipulálni, mint 50 évvel ezelőtt. IGAZ – HAMIS 

9.  A manipuláció mindig objektív. IGAZ – HAMIS 

10.  A manipuláció elkerülése érdekében médiaműveltnek kell lennünk. IGAZ – HAMIS 

  

3. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

 

1. A motiváció … (egy érzés, ami cselekvésre késztet bennünket). 

2. Ahhoz, hogy valakit meggyőzzünk egy cselekvés végrehajtásáról, használhatunk… 

(parancsot, erőt vagy motivációt). 

3. A cselekvés akkor a leghatékonyabb, ha a késztetés a …. (belső motiváció). 

4. A manipuláció tisztességtelen, mivel…. (tisztességtelen módszereket használ és 

önző). 

5. A médiaműveltség jellemzője a …. (kritikus gondolkodás, és a bemutatott tények több 

forrásból történő ellenőrzése). 
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4. MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a motiváció?   (Meggyőzni valakit, hogy egy adott módon járjon el). 

2. Mire van szükség ahhoz, hogy egy parancs működjön? (Egyértelmű főnök-beosztott 

viszonyra). 

3. Mikor leghatékonyabb a végrehajtás?   (Amikor belső motiváción alapul). 

4. Hogyan harcolhatunk a manipulációval?  (Kritikusan gondolkodunk és a tényeket több 

forrásból is ellenőrizzük). 

5. Napjainban miért könnyebb manipulálttá válni?  (Mert a kommiunikáció legnagyobb 

része elektronikus úton zajlik). 

 

 

 

                                          MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, a motiváció rendkívül fontos a 

személyes fejlődés szempontjából.  

 

2. A modul témája eléggé elvontnak tűnik, ezért fontos, hogy a tanár mindig konkrét 

példákon keresztül mutassa be azt.  

 

3. A motiváció általános érvényű az életben: a tanulóknak teljesen meg kellene érteni, 

hogy egész életünkben motiválunk másokat és minket is motiválnak.  

4. A motiváció és a manipuláció megértése szintén fontos, a gyerekeknek azt teljes 

biztonsággal meg kell érteniük. 

 

5. A tankönyv (szöveggyűjtemény) és a tanári kézikönyv anyaga segít a tanároknak 

a hagyományos, frontális tanításban. A frontális tanítás azonban kombinálható a 

modul elektronikus változatának használatával. 
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6.  A tanárokat arra ösztönzik, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, 

innovatív módszereket használjanak. A tanárok választása esetén az ilyen 

módszerek lehetnek: 

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

A következő témákat javasoljuk a tanulók kiselőadásaihoz:  

A. Mi a motiváció? 

B. A parancs és a kényszerítés miért nem hatékony módszerek? 

C. Külső és belső motiváció. 

b. Vita vagy brainstorming motivációs eszközökkel. 

A következő témákat javasoljuk a vitákhoz vagy a brainstorminghoz: 

1. Miért motiválunk? 

2. Hogyan motiválunk? 

3. Mi a manipuláció? 

 

Ha a tanár a brainstorming mellett dönt, akkor a tanulóknak elő kell készítenie a 

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

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

sessions.htm webhelyre. 

Innovatív oktatási ötletekért a https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-

methods-effective/ oldalt javasoljuk. 

Az elektronikus változatra vonatkozó külön megjegyzések 

 

1. Az elektronikus változat pptx-ben készült. Az elektronikus változat csak az 

angol nyelvű alapváltozatban található meg. 

 

2. A 8. és a 9. dia a brainstormingot mutatja be. Alternatívaként is használhatók 

előzetes csoportos megbeszélésekhez és beszámolókhoz. A 13. dia is 

használható osztálytermi megbeszélésekre. 

 

https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
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3. A diák követik az írott verziót, de nem teljesen fedik le; és ezért az elektronikus 

változat és a frontális tanítás kombinációja nagyon hatékony lehet.  

4. Az elektronikus változat tartalmazhat személyre szabott, egyszerű animációs 

eszközt is, ahol a diák sorrendjét a tanárok határozzák meg. A témaorientált 

animációs tárgylemezek elkészítése a tanár feladata, akinek a megfelelő, 

egyszerű ötletet (koncepciót) kell választania. 

 

5. Ha elkezdik az IKT-alapú tanítást, a tanárok a következő YouTube-

prezentációkat is használhatják: 

 

a. https://www.techwalla.com/articles/the-effect-of-electronic-communication 

(információ, 2’57”) 

 

b. https://www.youtube.com/watch?v=E97Tm15CY4o (információ, 3’08”) 

 

c. https://www.youtube.com/watch?v=qFWsTsvJ8Xw (kommunikáció, 4’42”) 

 

d. https://www.youtube.com/watch?v=OSoMynm2Oeo (kommunikáció, 3’22”) 

 

e. https://www.youtube.com/watch?v=pQX_YRu744I (motiváció, 5’06”) 

 

f. https://www.yocom/watch?v=fJXUqWvjEVQutube. (manipuláció, 11’44”) 

 

g. https://www.youtube.com/watch?v=F1ZRdsHC0dE (manipuláció, 11’01”) 

 

A YouTube anyagokhoz gyors internetkapcsolat szükséges. 

 

 

 

 

 

https://www.techwalla.com/articles/the-effect-of-electronic-communication
https://www.youtube.com/watch?v=E97Tm15CY4o
https://www.youtube.com/watch?v=qFWsTsvJ8Xw
https://www.youtube.com/watch?v=OSoMynm2Oeo
https://www.youtube.com/watch?v=pQX_YRu744I
https://www.yocom/watch?v=fJXUqWvjEVQutube.
https://www.youtube.com/watch?v=F1ZRdsHC0dE
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Megjegyzések az okostelefonos verzióhoz 

 

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

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

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

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait.  

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

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet 

ennek megfelelően módosítani kell. 

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

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

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

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

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

diákok lelkesebben követik őt. 

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

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

válaszok. 
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                                                  ÓRATERVEZET – MINTA        

 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály: 9-12 (Életkor 15-18) 

Cím: MOTIVÁCIÓ ÉS MANIPULÁCIÓ A DIGITÁLIS KORBAN 

Idő: 45 perc 

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

● Mit jelent az “információ-motiváció” fogalompár; 

● Mi a motiváció legfontosabb tényezője; 

● Mi a manipuláció; 

● Hogyan vehető észre, hogy valakit manipuláltak;  

● Hogyan küzdhetünk a manipuláció ellen. 

 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projector 

 

Előkészítés és 

előfeltételek: 

A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet és megnézi az elektronikus 

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

jegyzetek is hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

koncentráció: 

● pszichológia 

● viselkedés tudomány 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a motiváció?  

● Mi a belső és a külső motiváció? 

● Mi a manipuláció? 

A tanár megbizonyosodik róla, hogy a tanulók megértették a motiváció fogalmát és annak 

jellemzőit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mások meggyőzésének módjai 

Módszer:  

A tanár beszél a parancsokról és az erő használatáról, majd az osztály megvitatja. Ez lehet 

beszámoló vagy kiselőadás is. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mi a belső és a külső motiváció? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan motiválhatjuk önmagunkat és másokat.  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok  

Felhasznált idő: 10 perc  

 

Negyedik tevékenység: Manipuláció, mint a motiváció tisztességtelen módja.  

A tanár bemutatja a kérdést, a diákok beszélgetnek róla. Beszélgetési szempontok lehetnek: a 

manipuláció és annak módszerei. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok  

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: A modul összegzése, lehetséges házi feladat megvitatása 

Módszer:  

A tanár összegzi a modul főbb pontjait. A tanár döntése alapján házi feladatot adhat a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok  

Felhasznált idő: 4 perc 

 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

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

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

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

háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://moderniskola.hu/2018/12/motivacio-az-iskolaban-a-14-15-eves-korosztaly-

motivacioja/ 

2. https://comline.hu/motivacio-fejlesztese/ 

3. https://hu.asystems.as/mi-vezerel-minket-vannak-e-nemenkenti-kulonbsegek-motivacio-es-

az-ertekek-teren/ 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Manipul%C3%A1ci%C3%B3 

5. https://divany.hu/eletem/2019/03/21/narcisztikus-manipulacio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moderniskola.hu/2018/12/motivacio-az-iskolaban-a-14-15-eves-korosztaly-motivacioja/
https://moderniskola.hu/2018/12/motivacio-az-iskolaban-a-14-15-eves-korosztaly-motivacioja/
https://comline.hu/motivacio-fejlesztese/
https://hu.asystems.as/mi-vezerel-minket-vannak-e-nemenkenti-kulonbsegek-motivacio-es-az-ertekek-teren/
https://hu.asystems.as/mi-vezerel-minket-vannak-e-nemenkenti-kulonbsegek-motivacio-es-az-ertekek-teren/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Manipul%C3%A1ci%C3%B3
https://divany.hu/eletem/2019/03/21/narcisztikus-manipulacio/
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6. TÉMA 

                          A GLOBÁLIS TÉMÁK ISMERETE A DIGITÁLIS KORBAN 

A MODUL 

A VILÁG RÉGEN ÉS MOST 

A fizikai világmindenség körülöttünk 

A világmindenség körülöttünk felöleli a csillagos égboltot a Nappal, a Holddal,a számtalan 

csillaggal, a Földet, a Föld alkotórészeit, a molekulákat, atomokat és az azokat alkotó még 

kisebb részeket. A molekulákat és a kisebb alkotórészeket mikrokozmusznak, a csillagokat 

makrokozmosznak szokás nevezni. (kozmosz = világmindenség). 

A minket körülvevő fizikai világból az ősember körülbelül annyit látott, mint mi magunk. 

(leszámítva az autókat, repülőket, vonatokat, vasalót, stb. – vagyis az újkeletű technikai 

eszközöket) Nem volt távcsöve és nem volt mikroszkópja, így a világ a számára annyi volt, 

mint akár 100 évvel nekünk magunknak. Eleink főleg a Napot, a Holdat és a csillagokat 

tanulmányozták, mert ezt jövendölésre és időszámításra tudták használni. 

Az első „világképet” (vagyis a világról kialakított képet) Ptolemaiosz görög tudósnak 

tulajdonítjuk. Ez volt az ún. „geocentrikus” világnézet; a Föld volt minden központjában és 

minden körülötte forgott. (Meg kell jegyezni, hogy a Földet már a görögök is gömbalakúnak 

gondolták; később „laposodott el”.) 

A geocentrikus világképet (miután rengeteg mindenre nem tudott választ adni és sok ténnyel 

nem is egyezett), Kopernikusz váltotta fel az ún. „heliocentrikus” világképpel, ahol a Nap van 

a mindenség központjában. Ez már helyesen mutatta be a kozmoszt – azzal a megjegyzéssel, 

hogy (mint azt később a távcsövek kimutatták) a világmindenségben rengeteg Naprendszer 

van és a „mi Napunk” csa a mi Naprendszerünk középpontja.  

A távcsövek aztán azt is megmutatták, amit korábban az ember nem látott; így a világ kitágult 

a „kozmológiával” – vagyis a makrovilág, a kozmosz tanulmányozásával. Ebben a 

tudományban ugyan már a maguk eszközeivel a babiloniak is jelen voltak, de az igazi fejlődés 

az elmúlt 200 évben következett be. A világmindenség tanulmányozásának egyik legfőbb célja 

a kozmosz létrejöttének kigondolása. Külön meg kell itt említeni Stephen Hawkinst (1942 - 

2018), a világmindenség világhírű kutatóját, aki elképesztő mértékben rácáfolt a mondásra: 

„ép testben ép lélek”: betegsége miatt fizikailag szinte hihetetlen mértékben emberi roncs volt, 

de ugyanennyire elképesztő, briliáns elme lakozott benne; az emberiség történetének egyik 

legnagyobb tudósa volt.  
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A  mikroszkóp felfedezésével és tökéletesítésével (valamint a fizika fejlődésével) aztán az 

univerzum a másik irányban is kitágult: felfedezték az atomot (bár már az ókori Demokritosz 

is feltételezte a létezését) és aztán az atom (=”a thomos” a.m. oszthatatlan görögül) kisebb 

részecskékre bontását. Ezzel megnyílt a mikrokozmosz és a kis részecskék tudománya  olyan 

eredményeket hozott, mint a magfizika, a mikroelektronika,  a nukleáris reakció vagy a 

napelemek. Tény azonban, hogy a hétköznapi ember a makrokozmoszt és a 

mikrokozmoszt legfeljebb tudja, de nem látja jobban, mint az ősember vagy éppen a 

középkori ember.  Így azt lehet mondani, hogy a fizikai világ nagysága az ember körül 

lényegében nem változott. 

  A ma érvényes kozmológiai elmélet szerint az univerzum egy ún. ősrobbanás során jött létre 

13.8 milliárd évvel ezelőtt. Ezt az eseményt vallásos emberek nyugodtan értelmezhetik a világ 

teremtésének.      

                                      

               Az ősrobbanás és következménye 

Az  ősrobbanás miatt a világegyetem tágul; nem teljesen igaz tehát az a mondás, hogy „a világ 

akkora, amekkora volt”. Ma a számítások szerint a világmindenségben 10^80 (az egyes után 

nyolcvan darab nulla) részecske van.  

A világ ma 

Fentebb láttuk, hogy a hétköznapi ember számára a világ lényegében akkora, mint az bármikor 

korábban volt. A „világ” az, amit magunk körül látunk, amiről viszonylag rendszeresen hallunk, 

információt kapunk, aminek történései érdekelnek és érintenek bennünket. Ilyen alapon a 

„világ” ugyan fokozatosan tágul az ősember óta (őt csak a törzse lakhelye érdekelte; számára 

a világ a törzse volt.)  Később ez a látókör bővült, de még ötven évvel ezelőtt sem volt 

mondható mondjuk egy magyar ember számára, hogy „a világ Magyarország”. Az emberek – 

különösen a falusi emberek    életüket lényegében a születési helyük – kisközösségük területén 

töltötték; rengeteg magyar nem járt még Budapesten sem. A falusi legény számára a 

katonaság nyitott ablakot a világra (ezért vitték mindig távol a lakóhelyétől) – meg búcsúkor a 
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szomszéd falu, ahová átment verekedni… A távolabbi világról érkező ritka híreket meg úgy 

vette, mint a meséket – hitte is, nem is… 

A mikrovilág felfedezésével, az ebből következő technikai fejlődéssel a világ 1980 körül 

drasztikusan megváltozott. Nagyot fejlődött a mikroelektronika, kidolgozásra kerültek a 

miniatűr alkatrészek, a korábban egyszobányi berendezések mind kisebbéá váltak – vagyis 

azonos térfogatban egyre több minden fért el. Létrejött a félvezető memória, amelyik egyre 

több információt volt képes magában tartani, megjegyezni – és végül 2000 körül áttört a 

digitális technológia, amely még jelentősebben új távlatokat nyitott. A mikroelektronika 

megnyitotta a lehetőségeket a számítógépek létrehozása előtt és a kezdeti szoba-nagyságtól 

ezek előbb asztali méretűvé, majd laptop-méretűvé csökkentek. A számítógépek 

robbanásszerű elterjedésével egyidőben szélesedett ki világméretűvé az Internet; mára kb. 4 

milliárd PC van a hálózatra kötve. 2025-ig „A dolgok Internetje”  (Internet of Things) már több, 

mit 75 milliárd (zömében digitális) eszközt fog a hálózatban működtetni. Ha ehhez hozzá 

számítjuk a még gyorsabban növekvő okostelefonos mobil-internetet, akkor lényegében a Föld 

minden lakója így vagy úgy elérhető az interneten. 1995-ben ez a szám a Föld lakosságának 

1%-át se érte el.  A robbanásszerű fejlődés a digitális technika áttörésének a következménye; 

ma a Digitális Korban élünk. 2025-re a világ tároló kapacitása el fogje érni a 175 zettabyte-ot 

– vagyis 1.75 x 10^23 byte-ot. 

Ez a hihetetlen mennyiségű információ és elérhetőség azt jelenti, hogy a Földön bárki és bármi 

elérhető. Ma már érdekel bennünket a fukushimai nukleáris katasztrófa, az afrikai hutu – tuszi 

háború, a venezuelai olajkincs, a kínai felhőkarcoló, az ausztrál sorozatgyilkos, Trump elnöki 

képessége – szóval az egész világ bejött az otthonunkba. Úgy élünk, mint egy faluban: 

mindenki ismer mindenkit, mindenki tudja, hogy a másik mit csinál. Marshall McLuhan, az 

amerikai tömegmédia-szakértő már a múlt század elején kitalálta a „globális falu” kifejezést – 

ez az ezredfordulóra be is következett…  

 

                             

                  Marshall McLuhan 

       A „globális falu”, vagyis a Digitális Kor  alapvetően átalakította életünk, társadalmunk. 

Megjelent a tömegmédia, a manipuláció, a hamis hírek kora, az alternatív valóság,  a virtuális 

társadalom. Erre a felnövekvő generációt fel kell készíteni.                        
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OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

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

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi a globalizáció? 

a. Az, hogy pénzünk szabadon vándorolhat 

b. az egész Föld ügyeinek előtérbe kerülése és figyelemmel kisérése 

c. a médiakommunikáció jellemzője 

d. az, hogy a Föld gömbalakú 

 

2. Mi a globalizáció legfontosabb következménye? 

a. a szegények meggazdagodnak 

b. a kommunikáció részekre szakadása 

c. a a mozifilmek letiltása 

d. a világ más táján történt események hatása az ittenire 

 

3. Mi az a geocentrikus világkép? 

a. amikor a Földet tekintik a világ közepének 

b. amikor a Napot tekintik a világ közepének 

c. amikor a Holdat tekintik a világ közepének 

d. amikor azt mondják, hogy a világ csak egy kép 

 

4. Mi az a helicentrikus világkép? 

a. amikor a Földet tekintik a világ közepének 

b. amikor a Napot tekintik a világ közepének 

c. amikor a Holdat tekintik a világ közepének 

d. amikor azt mondják, hogy a világ csak egy kép 
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5. Mi az a makrokozmosz? 

a. a világegyetem 

b. az elektronok 

c. az atomok 

d. amit a mikroszkóppal látunk 

 

6. Mi az a mikrokozmosz? 

a. az égitestek és csillagok 

b. a víz 

c. az apró részecskék világa, amiket csak mikroszkóppal láthatunk 

d. amiből a napelemeket csinálják 

 

7. Foglalkoztunk-e a világ dolgaival korábban? 

a. igen, minden nap 

b. igen, de csak hetente egyszer 

c. nem, mert nem értünk rá 

d. nem, mert nem volt róla sok ismeretünk és nem is érintett bennünket 

 

8. Mit jelent a „globális falu” megnevezés? 

a. a falut, ahol lakunk 

b. azt, hogy úgy tűnik, a világ kicsi lett, mert globális ügyekkel is 

foglalkozunk 

c. nem tudom, én városban lakom 

d. hogy olyan nagy lett a falu, mint a világmindenség 

 

9. Mi az oka a globalizációnak? 

a. az, hogy nagyobb lett a Föld 

b. az, hogy tágul a világmindenség 

c. a mikroelektronika, mert az tette lehetővé az Internetet 

d. nincs neki oka 

 

10. Hány számítógép van az Internetre kötve? 

a. több száz 

b. több ezer 

c. több millió 

d. több milliárd 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A heliocentrikus világképet az egyiptomiak dolgozták ki.   IGAZ - HAMIS 

2. A geocentrikus világkép központjában a Föld áll.   IGAZ - HAMIS 

3. A makrokozmosz a részecskék világa.   IGAZ - HAMIS 

4. A mikrokozmosz a bolygók és égitestek világa.   IGAZ - HAMIS 

5. Kezdetben a világnak csak igen kis részét ismerték az emberek.   IGAZ - HAMIS 

6. A világmindenségben sok Naprendszer van.   IGAZ - HAMIS 

7. A Nap csak a mi Naprendszerünk központja.   IGAZ - HAMIS 

8. A „globális falu” Németországban van.   IGAZ - HAMIS 
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9. A világ szinte kicsi lett, ezért hívjuk „globális falunak”.   IGAZ - HAMIS 

10. A globalizáció egyik jellemzője a „globális falu”.   IGAZ - HAMIS 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ MONDATOK 

1. A makrokozmosz a …. (csillagok, bolygók világa) 

2. A mikrokozmosz a … (kis részecskék világa) 

3. Az emberek a kezdetben csak a világ… (kis részét ismerték) 

4. A globalizáció azt jelenti, hogy … (a világak távoleső részein megtörtént eseményekről 

is információt kapunk.) 

5. A „globális falu” azt jelenti, hogy…( nagyon sok emberrel lehet kapcsolatba kerülni.) 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a globalizáció?    (Az, hogy az egész világról információt kapunk) 

2. Mi az a „globális falu”? (A világ, mert manapság mintha mindenki ismerne mindenkit) 

3. Mi a geocentrikus világkép?   (A világ központja a Föld) 

4. A mi Napunk-e a világ közepe?  (Nem; csak a mi Naprendszerünké) 

5. Mi tette lehetővé a makrokozmosz tanulmányozását?   (Az egyre jobb távcsövek) 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, a globalizáció hatását és a világot 

régen és ma.  

 

2. A modul témája eléggé elvontnak tűnik, ezért fontos, hogy a tanár mindig 

konkrét példákon keresztül mutassa be azt.  

 

3. A globalizáció általános érvényű a mai életben: a tanulóknak teljesen meg 

kellene érteni, hogy egész életüket befolyásolja.  

4. A „globális falu”  megértése szintén fontos, a gyerekeknek azt teljes 

biztonsággal meg kell érteniük. 
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5. A tankönyv (szöveggyűjtemény) és a tanári kézikönyv anyaga segít a 

tanároknak a hagyományos, frontális tanításban. A frontális tanítás azonban 

kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

 

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

innovatív módszereket használjanak. A tanárok választása esetén az ilyen 

módszerek lehetnek: 

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

A következő témákat javasoljuk a tanulók kiselőadásaihoz:  

i. Mi a világkép? 

ii. Mi a geocentrikus és a heliocentrikus világkép? 

iii. Mi a globalizáció és hogyan függ össze az Internettel? 

b. Vita vagy brainstorming motivációs eszközökkel. 

A következő témákat javasoljuk a vitákhoz vagy a brainstorminghoz: 

4. Mi a globalizáció? 

5. Mi az, hogy „globális falu”? 

6. Mi a manipuláció? 

 

Ha a tanár a brainstorming mellett dönt, akkor a tanulóknak elő kell készítenie a 

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

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

sessions.htm webhelyre. 

Innovatív oktatási ötletekért a https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-

methods-effective/ oldalt javasoljuk. 

 

Az elektronikus változatra vonatkozó külön megjegyzések 

1. Az elektronikus változat pptx-ben készült. Az elektronikus változat csak az 

angol nyelvű alapváltozatban található meg. 

https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
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2. A diák követik az írott verziót, de nem teljesen fedik le; és ezért az 

elektronikus változat és a frontális tanítás kombinációja nagyon hatékony 

lehet.  

3. Az elektronikus változat tartalmazhat személyre szabott, egyszerű 

animációs eszközt is, ahol a diák sorrendjét a tanárok határozzák meg. A 

témaorientált animációs tárgylemezek elkészítése a tanár feladata, akinek 

a megfelelő, egyszerű ötletet (koncepciót) kell választania. 

 

4. Ha elkezdik az IKT-alapú tanítást, a tanárok a következő YouTube-

prezentációkat is használhatják: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=mNstvvRepJ0 (Ptolemaiosz, Kopernikusz; 4:05) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=zxFOD37-XAY (Geocentikus – heliocentrikus világkép, 

2:41) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=akAJCoC97qA (Globalizáció, 2:52) 

d. https://www.youtube.com/watch?v=HdlWfOY4Yps (Globalizáció; 13:54) 

 

A YouTube anyagokhoz gyors internetkapcsolat szükséges. 

 

 

Megjegyzések az okostelefonos verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van;  (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.) ezek a  modul 

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

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

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait.  

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

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet 

ennek megfelelően módosítani kell. 

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

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

https://www.youtube.com/watch?v=mNstvvRepJ0
https://www.youtube.com/watch?v=zxFOD37-XAY
https://www.youtube.com/watch?v=akAJCoC97qA
https://www.youtube.com/watch?v=HdlWfOY4Yps
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6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

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

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

diákok lelkesebben követik őt. 

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

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

válaszok. 
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                                                  ÓRATERVEZET – MINTA        

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály: 9-12 (Életkor 15-18) 

Cím: A VILÁG EGYKOR ÉS MA 

Idő: 45 perc 

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

● Mit jelent a “világkép”; 

● Milyen világképek voltak; 

● Mi a “világ” az embereknek; 

● Mi a globalizáció;  

● Mi az, hogy “globális falu”. 

 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projector 

 

Előkészítés és 

előfeltételek: 

A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet és megnézi az elektronikus 

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

jegyzetek is hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

koncentráció: 

● csillagászat 

● fizika, történelem 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a globalizáció?  

● Milyen volt a világ korábban és milyen ma? 

● Mi az, hogy “globális falu”? 

A tanár megbizonyosodik róla, hogy a tanulók megértették a globalizáció fogalmát és annak 

jellemzőit. (ebben a fázisban még nem szükséges a fogalmak teljes tisztázása) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Világképek 

Módszer:  

A tanár beszél a különböző világképekről, majd az osztály megvitatja. Ez lehet beszámoló vagy 

kiselőadás is. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mi a globalizáció? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan változott a világ az Internet megjelenése óta.  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok  

Felhasznált idő: 10 perc  

 

Negyedik tevékenység: Globális falu.  

A tanár bemutatja a kérdést, a diákok beszélgetnek róla. Beszélgetési szempontok lehetnek: a a 

globális falu kialakulása és jellemzői. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok  

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: A modul összegzése, lehetséges házi feladat megvitatása 

Módszer:  

A tanár összegzi a modul főbb pontjait. A tanár döntése alapján házi feladatot adhat a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok  

Felhasznált idő: 4 perc 

 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

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

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

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

háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Geocentrikus_vil%C3%A1gk%C3%A9p 

2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Heliocentrikus_vil%C3%A1gk%C3%A9p  

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Globaliz%C3%A1ci%C3%B3 

4. http://tkbg.hu/tananyagok1/12/globalizacio.pdf 

5. http://www.matud.iif.hu/02jun/szentes.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geocentrikus_vil%C3%A1gk%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heliocentrikus_vil%C3%A1gk%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Globaliz%C3%A1ci%C3%B3
http://tkbg.hu/tananyagok1/12/globalizacio.pdf
http://www.matud.iif.hu/02jun/szentes.html
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B.MODUL 

A GLOBALIZÁLT DIGITÁLIS TÁRSADALOM 

 

Digitális társadalom 

A mai társadalmat igen gyakran hívják „digitális társadalomnak”. Mi ez valójában? 

Mindenekelőtt: a társadalom ma is alapvetően az, ami mindig is volt: a valamilyen kritérium 

szerint kisebb vagy nagyobb közösséget alkotó emberek csoportja. Ennek megfelelően 

beszélhetünk magyar társadalomról, európai társadalomról, gyerek-társadalomról, a nők 

társadalmáról,  tanár-társadalomról, tudós-társadalomról,  stb. A „társadalom” maga itt az 

emberek kisebb vagy nagyobb csoportja, míg a mellete lévő jelző a nagyobb tömegből 

kiválasztó kritériumot jelenti. (magyar, Európa, gyerek, nők, tanárok, tudósok, stb.) Ilyen 

szempontból a társadalom mit sem változott ezer év óta: ezer éve is volt magyar társadalom, 

tudós társadalom, stb. Természetes, hogy eme társadalmak alapjellemzői lényegesen 

változhattak és változtak is az idő folyamán.  

Jellemezhetjük az adott társadalmat valamilyen ismérv, tulajdonság szerint is. Többek között, 

volt rabszolga-tartó társadalom, ipari társadalom, információs társadalom is. Ezek a jelzők az 

adott társadalomra jellemzőnek tartott, kiemelt, kihangsúlyozott fogalmat tükrözték. Ebbe a 

sorba tartozik a digitális társadalom is: ez az emberek olyan csoportját jelzi, akinek életére a 

digitális technika, a Digitális Kor kritikus mértékben hatott. Míg az előbbi példákban a 

„társadalom” a Föld kisebb vagy nagyobb részét értjük – kivéve természetesen azt, amikor 

„globális társadalmat” mondunk, mert itt az emberiség teljességét tartjuk a „társadalom” 

jelzőjének. Ilyen alapon a „digitális társadalmat” nyugodtan bővíthetnénk „globális digitális 

társadalomra”, hiszen a Digitális Kor az emberiség egészét érinti. Ennek alapján „Digitális 

Társadalom” az a társadalom a Földön, amelyre a Digitális Kor alapvető hatással bír. És 

miként a Digitális Kor hatása a társadalomra óriási (végül is a jelen projekt pontosan erről szól), 

nyugodtan általánosíthatunk: ugyan beszélhetnénk „magyar digitális társadalomról” vagy 

„amerikai digitális társadalomról” vagy akár „digitális gyerektársadalomról” vagy „digitális 

tudós-társadalomról” is, de a „digitális táradalom” mindezeket a szűkítő jelzőket feloldja. A 

digitális társadalomnak alapvetően egyforma ismérvei és konzekvenciái vannak.  

Az egyik ilyen, talán a legfontosabb ilyen ismérv: a „globalizált”. Már az „információs 

társadalom” is lényegében globalizált volt (vagyis az egész emberiséget érintette – igaz, 

nagyon különböző mértékben és módon – a „digitális” és a „globalizált” jelzők azonban 

lényegében már szinonímák.  

 

Globalizált társadalom 

A fogalom – az előző modulban kifejtettekre  támaszkodva – azt jelzi, hogy az utolsó tizenöt-

húsz évben a világ globálissá bővült, azaz – képletesen szólva – olyan „kicsivé”, „átláthatóvá”, 

„átjárhatóvá” vált, mint egy falu kis közössége. Ennek az állapotnak a jellemzője  a „globális 

falu”. „Globális”, hiszen lényegében az egész emberiséget érinti és „falu”, ahol szinte mindenki 

ismer mindenkit; mindenki elér mindenkit, mindenki tudja (vagy tudhatja), hogy a másik mit 
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csinál. Matematikai tény, hogy mindössze hat kapcsolaton keresztül a világ bármely részén 

élő ember bárki mással kapcsolatba kerülhet – a kamcsatkai cethalász a londoni fodrásszal 

vagy az indiai utcaseprő a Római Pápával. Az Internet ma mintegy 4 milliárd PC-t köt össze – 

családoknént tehát több, mint egy elérhetőség van a Földön. Mindenki elérhető. A világ, 

miközben valóban globálissá bővült, valójában „globális faluvá” szűkült. A kommunikáció soha 

nem látott mértékben bővült és lényegében elektronikussá (ezen belül: digitálissá) vált. A világ 

információ-tároló kapacsitása 2025-re eléri a 175 zettabyte-ot (1.75 x 10 ^23) – 

összehasonlítás-képpen, egy könyv kb 1.5 MB (1.5 x 10^6) – vagyis, a 175 zettabyte-on 17.5 

x 10^22 / 1.5 x 10^6 = kb 12 x 10^16 = 120.000.000.000.000.000 darab könyvet lehetne 

tárolni… A világ legnagyobb könyvtára, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár kb 15TB 

(terabyte), azaz 15 x 10^12 byte. Ez azt jelenti, hogy a világ  jelenlegi (pontosabban: 2025-re 

várható)  tároló kapacitása a világ legnagyobb könyvtárának 12 milliárdszorosa…  Az Internet 

tároló kapacitása mintegy 2 millió TB – azaz 2 milliárd gigabyte. Ez az elképesztő 

adatmennyiség – némi korlátozástól eltekintve – a világ 4.4 milliárd Internet-használója 

számára elérhető…(Más feltételezések az Internet kapacitását 10^24 nagyságrendre teszik…) 

Vagyis az elektronikus kommunikáció „információs háttere” szinte végtelen… Vagyis, a 

„globális” jelző teljes mértékben igazolható. 

 

Globalizált digitális társadalom 

Látható, hogy a globális társadalom digitális, illetve a digitális társadalom globalizált. Vagyis, 

igaz az, hogy a „digitális” és a „globalizált” lényegében azonos tartalmú jelzők. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy a „digitális” a dolgok (a globalizáció) okát, a „globális” a dolgok 

következményét (a digitálissá válást)  jelzi.  

A kommunikáció ilyen mértékű megváltozása a társadalmat alapvetően érinti. Ez az a 

társadalom, amit „digitális társadalomként” jelzünk. 

Ez a kommunikációs forradalom igen lényegesen kihatott a tanulási folyamatra, a képzésre, 

az oktatásra. Itt az az ellentmondásos állapot állt elő, miszerint a „digitális” mint eszköz 

ismertebb és használtabb az oktatottak számára, mint az oktatókéra – miközben a „digitális” 

következményeivel, konzekvenciáival az oktatók – egyszerűen életkoruk és élettapasztalataik 

folytán -  vannak sokkal inkább tisztában, mint az oktatottak. Az eszközök és következmények 

ilyen mértékű ellentmondása az emberiség történelme folyamán még soha nem fordult elő.  

A globalizált digitális egyik alapjellemzője, hogy a felnövekvő nemzedék – a számítások szerint 

-  naponta mitegy 9 órát (!!!) tölt az elektronikus  szociális média különböző eszözein illetve 

formáin. Ez több, mint amennyit alszik és jóval több, mint amennyit tanulással tölt. (A szociális 

médiának emiatt kikerülhetetlen oktatási funkciói is vannak – akarva-akaratlan; legyenek ezek 

pozitív vagy negatív hatások. A tananyag más moduljaiban bőven tárgyalt manipuláció hatása 

kiszámíthatatlan; emiatt a felnövekvő nemzedék média-tudatossá, média-intelligensé tétele az 

oktatás egyik legfontosabb feladata.  

Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy míg nagyjában-egészében a tárgyalt jellemzők a 

globális társadalom egészét érintik, nem elhanyagolható a társadami törésvonalak kialakulása 

attól függően, hogy ki hogyan fér az információhoz. Aki nehezebben fér hozzá (bármilyen: 

földrajzi, életkori, földrajzi, stb. okok miatt), az leszakad és aki leszakad, az egyre gyorsuló 

mértékben leszakad. A digitális társadalom a „hozzáférők és hozzá nem férők”, az „információt 
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értők és információt nem értők” óriási csoportjaira szakad. Ennek az állapotnak a hatása és 

következménye beláthatatlan. 

Felmerülhet a kérdés: bírja-e követni, átlátni, menedzselni, uralni ezt a szédületes információs 

robbanást az ember, az emberi agy..?!  Nos, kutatók kiszámították, hogy az emberi agy 

mintegy 100 trillió (1 x 10^14) szinapszissal rendelkezik (szinapszis = pontok, ahol idegcellák 

érintkeznek más idegcellákkal) és ha ezek variációs lehetőségeit is figyelembe vesszük, 

nyugodtan kijelenthetjük, hogy az emberi agy felfogóképessége gyakorlatilag végtelen és mi 

ennek a képességnek csak elképzelhetetlenül kis részét használjuk ki. Igen, az emberi agy 

képes uralni a kommunikáció és az információ mennyiségének forradalmi, robbanásszerű 

átalakulását, kibővülését. Kisérletek azt is kimutatták, hogy az emberi agy képes átszervezni 

önmagát, vagyis adaptálódni az új körülményekhez. (Egy apró, de igazán elképesztő jellemző: 

az agyvérzés utáni bénulás a legújabb kutatások szerint nem az adott agyterületek 

működésképtelenné válása miatt következik be – az agy más területei át tudnák venni az elhalt 

agyrész feladatait..! - , hanem a „nem tudom mozgatni” állapot megtanulása és 

beidegződése…! Vannak orvosi módszerek, amelyek segítségével a bénultság feloldható és 

– esetleg apróbb korlátokkal – az eredeti mozgásképesség visszaállítható…!)  

A globalizált digitális társadalom drasztikusan megváltoztatja a társadalom korábbi jellemzőit. 

A projekt résztvevői által kidolgozott képzési anyagok ezen új jellemzők különböző 

aspektusaival foglalkoznak.  

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 

 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

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

1. Milyen új formái lettek a kommunikációnak? 

a. levelezőlap 

b. e-mail, csetelés, Facebook, stb. 

c. vonalas telefon 

d. levélírás 

 

2. Elhanyagolhatjuk -e a technológiai fejlődés hatását életünkre? 

a. nincs technológiai fejlődés 

b. igen; kicsi a fejlődés, elhanyagolható 

c. nem, drasztikusak a változások 

d. az ország keleti felében igen 

 

3. Mi az a társadalom? 

a. emberek bizonyos ismérvek szerint tekintett csoportja 

b. amiben csak a hangyák élnek 

c. amiben dédnagyapáink éltek csak 

d. ami az érzéseinkben van csak 

 

4. Mi a digitális társadalom? 

a. a digitálisok társadalma 

b. a kéz ujjai 

c. nincs olyan, hogy digitális társadalom 

d. a digitális kommunikációval, adatátvitellel és adatrögzítéssel  jellemezhető 

társadalom 

 

5. Mi az a globális társadalom? 

a. a gömbalakú társadalom 

b. az emberek összességének társadalma 

c. a középiskolások társadalma 

d. nincs olyan, hogy globális társadalom 

 

6. Miért globális a digitális társadalom? 

a. mert az egész Földet behálózza az összekapcsolt információs eszközök 

halmaza 

b. mert a digitális társadalom gömbalakú 

c. mert a globális társadalom gömbalakú 

d. mert csak Magyarországra terjed ki 

 

7. Jó-e az, hogy a digitális társadalom globális? 

a. csakis jó 

b. csakis rossz 

c. jó is, rossz is; magától alakult ki, nem tudunk vele mit csinálni 

d. se nem jó, se nem rossz 
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8. Mi például a jó oldala a globális kommunikációnak? 

a. az, hogy csak este lehetséges 

b. az, hogy kevés az információ 

c. az, hogy óriási mennyiségű információhoz lehet hozzájutni 

d. az, hogy három számítógép kell hozzá 

 

9. Mi például a rossz oldala a globális kommunikációnak? 

a. rengeteg az információ; könnyebben lehet manipulálni 

b. az, hogy hétfőn nincs információ 

c. az, hogy sokoldalú 

d. az, hogy egyoldalú 

 

10. Milyen társadalmi törésvonalak alakulnak ki a globális digitális társadalomban? 

a. a férfiak és a nők között 

b. a fehérek és a négerek között 

c. a kínaiak és a vietnamiak között 

d. az információhoz jutók és nem jutók között 

 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A digitális társadalom többszáz éve kialakult.   IGAZ - HAMIS 

2. A digitális társadalom sohase globális.   IGAZ - HAMIS 

3. A társadalom az emberek bizonyos ismérvek szeriti összessége.   IGAZ - HAMIS 

4. Nincs olyan, hogy pedagógus-társadalom.   IGAZ - HAMIS 

5. A digitális társadalomra a digitális kommunikáció és adatrögzítés a jellemző. IGAZ - 

HAMIS 

6. A digitális társadalomra egyúttal a globalitás is jellemző.   IGAZ - HAMIS 

7. A globális digitális társadalomnak sok jó oldala van, de van rossz is.  IGAZ - HAMIS 

8. Az Internet több, mint négy milliárd felhasználót köt össze.   IGAZ - HAMIS 

9. A globális digitális társadalomnak egyik rossz vonása, hogy a felnövekvő nemzedék 

több időt tölt az elektronikus kommunikációval, mint az alvással. IGAZ - HAMIS 

10. A digitális társadalomban megnőtt a manipuláció veszélye. IGAZ - HAMIS 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ MONDATOK 

1. A társadalom az emberek… (bizonyos ismérvek szerinti csoportja.) 

2. A pedagógusok összességét nevezhetjük úgy is, hogy …(pedagógus társadalom) 

3. A digitális társadalomra jellemző … (a digitális technika eszközeinek széles körű 

használata.) 

4. Globális társadalom az…. (emberiség összessége) 

5. A globális digitális társadalomban vannak …(jó és rossz jelenségek egyaránt) 
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MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a társadalom?   (Az emberek bizonyos ismérvek szeriti csoportja) 

2. Mi a digitális társadalom? (A mai, digitális eszközök széles skáláját alkalmazó 

társadalom) 

3. Mi a globális társadalom?   (az emberiség összessége a Földön) 

4. Miért globális a digitális társadalom? (Mert globális kommunikációt tesz lehetővé) 

5. Jó-e vagy káros a globális digitális társadalom? (Alapvetően jó, de veszélyei is vannak) 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, a globalizáció és a digitalizáció 

összefüggését.  

 

2. A modul témája eléggé elvontnak tűnik, ezért fontos, hogy a tanár mindig 

konkrét példákon keresztül mutassa be azt.  

 

3. A globalizáció általános érvényű a mai életben: a tanulóknak teljesen meg 

kellene érteni, hogy egész életüket befolyásolja.  

4. A „globális vs digitális”  megértése szintén fontos, a gyerekeknek azt teljes 

biztonsággal meg kell érteniük. 

 

5. A tankönyv (szöveggyűjtemény) és a tanári kézikönyv anyaga segít a 

tanároknak a hagyományos, frontális tanításban. A frontális tanítás azonban 

kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

 

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

innovatív módszereket használjanak. A tanárok választása esetén az ilyen 

módszerek lehetnek: 

a. A tanulók által bemutatott kiselőadások, melyek körülbelül 5-10 percesek. 
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A következő témákat javasoljuk a tanulók kiselőadásaihoz:  

i. Mi a digitális társadalom? 

ii. Mi a globális társadalom? 

iii. Miért  függ össze a globalizáció és a digitális világ? 

b. Vita vagy brainstorming motivációs eszközökkel. 

A következő témákat javasoljuk a vitákhoz vagy a brainstorminghoz: 

7. Mi a globalizáció? 

8. Mi az, hogy „digitális társadalom”? 

9. Miért globális a digitális társadalom? 

 

Ha a tanár a brainstorming mellett dönt, akkor a tanulóknak elő kell készítenie a 

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

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

sessions.htm webhelyre. 

Innovatív oktatási ötletekért a https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-

methods-effective/ oldalt javasoljuk. 

Az elektronikus változatra vonatkozó külön megjegyzések 

 

5. Az elektronikus változat pptx-ben készült. Ez csak az angol eredeti 

változatban férhető hozzá.  

 

6. A diák követik az írott verziót, de nem teljesen fedik le; és ezért az 

elektronikus változat és a frontális tanítás kombinációja nagyon hatékony 

lehet.  

7. Az elektronikus változat tartalmazhat személyre szabott, egyszerű 

animációs eszközt is, ahol a diák sorrendjét a tanárok határozzák meg. A 

témaorientált animációs tárgylemezek elkészítése a tanár feladata, akinek 

a megfelelő, egyszerű ötletet (koncepciót) kell választania. 

 

https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
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8. Ha elkezdik az IKT-alapú tanítást, a tanárok a következő YouTube-

prezentációkat is használhatják: 

e. https://www.youtube.com/watch?v=CttwnIGS3Lw (Globális trendek, 3:29) 

f. https://www.youtube.com/watch?v=UNJso8p0c6A (Digitális társadalom; 3:28) 

g. https://www.youtube.com/watch?v=4GNL_ekuFFI (Digitális gyerekkor  15:38) 

h. https://www.youtube.com/watch?v=PxvUkaABTgU (Hogyan alakítják a fiatalok a digitális 

világot?  9:00) 

 

A YouTube anyagokhoz gyors internetkapcsolat szükséges. 

 

 

Megjegyzések az okostelefonos verzióhoz 

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

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

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

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait.  

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

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet 

ennek megfelelően módosítani kell. 

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

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

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

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

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

diákok lelkesebben követik őt. 

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

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

válaszok. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CttwnIGS3Lw
https://www.youtube.com/watch?v=UNJso8p0c6A
https://www.youtube.com/watch?v=4GNL_ekuFFI
https://www.youtube.com/watch?v=PxvUkaABTgU
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                                                  ÓRATERVEZET – MINTA        

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály: 9-12 (Életkor 15-18) 

Cím: A GLOBALIZÁLT DIGITÁLIS TÁRSADALOM 

Idő: 45 perc 

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

● Mit jelent a “társadalom”; 

● Milyen a digitalizált világ; 

● Mi a “globalizált világ” az embereknek; 

● Miért  globális a digitális világ;  

● Milyen előnyei és veszélyei vannak a digitalizált világnak. 

 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projector 

 

Előkészítés és 

előfeltételek: 

A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet és megnézi az elektronikus 

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

jegyzetek is hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

koncentráció: 

● történelem, földrajz, informatika 

● fizika 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a globalizáció?  

● Milyen a digitalizált világ? 

● Mi az, hogy “globális és digitális”? 

A tanár megbizonyosodik róla, hogy a tanulók megértették a globalizáció fogalmát és annak 

jellemzőit. (A jelen fázisban még nem szükséges a fenti kérdéseket teljeskörűen kifejteni) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 



204 
 

Második tevékenység: Globalizált világ 

Módszer:  

A tanár beszél a globalizált világról, majd azt az osztály megvitatja. Ez lehet beszámoló vagy 

kiselőadás is. 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mi a globalizáció és a digitalizáció közti összefüggés? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan változott a világ az Internet megjelenése óta.  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok  

Felhasznált idő: 10 perc  

 

Negyedik tevékenység: Globális falu – a globalizált digitális világ.  

A tanár bemutatja a kérdést, a diákok beszélgetnek róla. Beszélgetési szempontok lehetnek: a a 

globális falu kialakulása és jellemzői, a digitális világ jellemzői. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok  

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: A modul összegzése, lehetséges házi feladat megvitatása 

Módszer:  

A tanár összegzi a modul főbb pontjait. A tanár döntése alapján házi feladatot adhat a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok  

Felhasznált idő: 4 perc 

 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

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

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

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

háromban, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. http://coachszemle.hu/cikkeklistaja/40-kutatasok/440-digitalis-vilag-a-fiatalok-szemuvegen-

keresztul.html 

2. https://www.life.hu/eletmod/20180313-a-digitalis-vilag-a-szulok-a-z-az-alpha-generacio-

kapcsolata.html 

3. https://divany.hu/szuloseg/2018/08/30/digitalis-okos-gyerek-csalad-kiborg/ 

4. https://hvg.hu/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig 

5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Globaliz%C3%A1ci%C3%B3 

6. https://www.scribd.com/document/82658206/11-5-A-globalis-vilag-kihivasai-es-

ellentmondasai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coachszemle.hu/cikkeklistaja/40-kutatasok/440-digitalis-vilag-a-fiatalok-szemuvegen-keresztul.html
http://coachszemle.hu/cikkeklistaja/40-kutatasok/440-digitalis-vilag-a-fiatalok-szemuvegen-keresztul.html
https://www.life.hu/eletmod/20180313-a-digitalis-vilag-a-szulok-a-z-az-alpha-generacio-kapcsolata.html
https://www.life.hu/eletmod/20180313-a-digitalis-vilag-a-szulok-a-z-az-alpha-generacio-kapcsolata.html
https://divany.hu/szuloseg/2018/08/30/digitalis-okos-gyerek-csalad-kiborg/
https://hvg.hu/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig
https://hu.wikipedia.org/wiki/Globaliz%C3%A1ci%C3%B3
https://www.scribd.com/document/82658206/11-5-A-globalis-vilag-kihivasai-es-ellentmondasai
https://www.scribd.com/document/82658206/11-5-A-globalis-vilag-kihivasai-es-ellentmondasai
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C.MODUL 

ÉRDEKLŐDÉS GLOBÁLIS DOLGOK IRÁNT; GLOBÁLIS (ÁLLAM)POLGÁRSÁG 

 

Lokális események, globális események 

Kézenfekvő dolog, hogy a világ minden zugában folyamatosan történnek események. 

kisebbek-nagyobbak, érdekesebbek-unalmasabbak, fontosabbak – elhanyagolhatóbbak. Ez 

mindig is így volt; ebben egyáltalán semmi újság nincs. Jellemző azonban, hogy ezek az 

események zömmel lokálisak voltak, vagyis csak az adott kisebb közösség életében 

jelentettek valamit. Ennek megfelelően, már a közvetlen szomszédok se szereztek ezekről az 

eseményekről tudomást – őket nem érintette, őket nem érdekelte, nem is kaptak róluk hírt meg 

nekik is megvolt a saját lokális esemény-soruk. Ez a jelleg mára sem változott: egy születésnap 

általában az adott család belügye. A szigorúan lokális eseménynek tehát lényegében két 

jellemzője volt: 

1. csak az adott közösséget érintette; 

2. nem terjedt hír az eseményről.  

Vagyis, ahhoz, hogy valami ne maradjon szigorúan „belügy”, két dolog volt elengedhetetlen: 

a. ne csak az adott kisközösséget érintse; 

b. legyen eszköz, hírvivő az adott esemény „szétkürtöléséhez”. 

Ha ezen utóbbi kettő bármelyike hiányzott, az adott esemény megmaradt az adott, lokális 

körben. Amilyen mértékben ez a két feltétel együttesen rendelkezésre állt, olyan mértékben 

vált illetve válhatott az adott lokális esemény „közüggyé”. 

A történelem folyamán az adott kisközösségek meglehetősen ingerszegények voltak, vagyis 

kevés esemény történt, ami átlépte volna az emberek ingerküszöbét. Ez a lokális 

ingerszegénység generálta a pletykákat: ha nem volt hír, a helyiek kitaláltak híreket. (Ami 

aztán vagy igaz volt, vagy nem. Ha az igazságtartalom kiderül, a pletyka megszűnik pletyka 

lenni: ha igaz, hírré válik; ha nem igaz, hazugsággá, rágalommá.)  

A korábbi évszázadok során a hír egyik feltétele sem állt igazán fenn: se nem történtek „nagy” 

dolgok, amik sok embert, szélesebb kört, szélesebb társadalmat érintettek volna, se hírvivő 

nem volt. Ugyanakkor az ember természetes kíváncsisága túlterjedt a lokális körön; érdekelte 

– ha másért nem, érdekességként – hogy mi zajlik máshol. Ez a jelenség a fenti a. kritérium 

alfaja: ugyan nem érint más közösséget, de érdekessége miatt mégis elterjed szélesebb 

körben is. Ezt az „érdekesség-igényt” aztán kielégítették az utazók, az írók, a költők – akik 

igen sokszor elképzelt dolgokat adtak elő, hogy az ember természetes kiváncsiságát 

kielégítsék. (A kiváncsiságnak jelentős élettani oka is van: bebizonyították, hogy minél 

ingerdúsabb egy környezet, annál okosabbak ott az emberek – vagyis a több inger szükséges 

feltétel  az emberi agy nagyobb fokú fejlődéséhez. Ezzel függ össze a kisgyerekek – de akár 

a kisállatok – természetes és nagyfokú kiváncsisága. A természet ezzel fejleszti az agyat.) 

Az adott eseménynek nemcsak érdekességi vagy hírértéke lehetett; hamarosan gazdasági 

értékre is szert tehetett. Aki valamit tudott, az többet érhetett el, mint aki az adott információval 

nem rendelkezett. Ehhez azonban egyrészt az adott esemény jelentőségének kellett túllépni 
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az adott közösségen, másrészt a hírközlésnek is ki kellett fejlődnie. A kézenfekvő hírvivő 

médium a levél volt, amiben valaki tudósította társát az adott eseményről és az utóbbi e hírt 

hasznosította. A hír terjesztésében és anyagi haszonná konvertálásában kiemelkedő szerepet 

játszottak a zsidók; a szétszóratás következményeképp a világ minden táján lehetett 

hitsorsossal találkozni, aki készségesen továbbította a hírt a megfelelő helyre. Az ilyen 

(családi) hírközlési rendszer segítségével gazdagodtak meg a Rotschildok.  

A hírközlés és a híráramlás szélesebb körűvé válását (egyfajta globalizálódását) a 

globalizálódó kereskedelem tette szükségessé és egyúttal teremtette meg. A selymet Kínából 

hozták, a fűszereket Indonéziából (a Fűszer-szigetekről), a tömjént Indiából, később az 

aranyat Peruból, a prémeket Szibériából, a gyémántot Dél-Afrikából – tudni kellett a 

kereskedőnek, mi zajlik áruja bároly távoli előállítási helyén.  A világ kezdett zsugorodni.  A 

hírközlés technikája is egyre tökéletesedett: megjelent a telegráf, aztán a Morse-híradások, 

majd megjelent a vezeték nélküli hírközlés is: a rádió.  

Az első és főleg a második világháború tovább zsugorította a Földet. Az orosz-japán háború a 

messze keleten befolyásolta az európai eseményeket; Japán viselkedése lényegesen 

alakította a háború menetét Európában, stb. Megerősödtek a már korábban létrejött 

hírügynökségek, akik számára a hír áru volt. A Föld különböző részein történt események 

egyre inkább összefonódtak és ennek megfelelően, összefonódtak a hírközlő eszközök is. 

Kereken ötven éve, 1969-ben jött létre az Internet – igaz, ez csak a Los Angeles-i és a Stanford 

egyetemek számítógépeinek összekötését jelentette Kaliforniában, de a rendszer létrejött. 

Mára az Internetnek 4.4 milliárd kapcsolata van, vagyis elmondható, hogy lényegében minden 

család részt vesz (vagy legalább is részt tud venni) a hírek áramlásában. Az igazi áttörés a 

Digitális Kor beköszöntével történt meg a 21. század első éveiben – létrejött a „globális falu”; 

a világ globalizálódott és digitalizálódott. A digitális, globális kommunikáció mindent elborított; 

minden apró, lokális közösséget elért.  

                 

                                                   Az információ globalizálódása 
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Globális (állam)polgárok 

 

A digitális világ globalizációjával a világ „összeszűkült” és ma már a világ bármely tájáról 

kaphatunk és kapunk is híreket – az „újságolvasó” feladata mindössze a szelektálás: érdekli-

e őt az ausztrál dingókölyök, az indiai aktuális lakodalom, a sziú indiánok esőidéző szertartása 

vagy az, hogy a vikingek milyen drogot használtak a csata előtt – esetleg, hogy milyen éppen 

az időjárás Machu Picchun. A világ minden tájáról érkező híreknek a zöme két célt szolgál: 

1. érdekesség; 

2. figyelemelterelés bizonyos forróbb, esetleg témáktól. 

Van azonban a híreknek egy harmadik fajtája is: olyan eseményekről tudósít esetleg akár a 

Föld másik oldaláról, amelyik érint bennünket – vagyis itt az érdeklődésünk „komoly”. (Néhány 

példa: az amazóniai esőerdők irtása (klímaváltozási kérdések!), a fukushimai nukleáris baleset 

eseményei és tanulságai (nálunk is van atomerőmű..!); az amerikai kereskedelmi 

rendelkezések (ez az EU-n keresztül a mi gazdasági életünket is befolyásolja) s í.t.)Ezek 

tipikusan globális kihatású események, vagyis nemcsak érdekesek, hanem érintenek is 

bennünket. Az érdeklődő ember véleményt alkot olyan eseményekről is, amelyek tőlünk távol 

történnek. (Sőt, akár tüntethet is a perui kecsua indiánok jogait támogatandó. Ugyanígy 

foglalkozhatnak a hollandok a magyar korrupcióval vagy a csehek azzal, hogy Skócia 

függetlenedik-e Angliától) Miután minden eseményről bőven van információ, mindenki 

tetszőlegesen mély és alapos véleményt alakíthat ki a világ bármely eseményéről – 

mindenekelőtt nyilván arról, amelyik érint bennünket.  

A globalizáció természetes velejárója, hogy egyre több az olyan ember, aki komolyan 

foglalkozik a világ más táján történő eseményekkel és azokról véleményt is alkot – sőt, 

esetenként ezt a véleményét közhírré is teszi; azért kiáll. (közismert volt pl. évtizedekkel 

ezelőtt, a vietnami-USA háború idején a „Veled vagyunk Vietnam!” tüntetéssorozat.) Az ilyen 

emberek aktívak globális ügyekben és a világ másik végén történő eseményekkel 

kapcsolatban: őket nevezzük „globális állampolgároknak”.  

A megnevezés természetesen kissé félrevezető: állampolgár csak egy államban lehet valaki, 

márpedig nincs olyan állam, hogy „világ”. A „világpolgár” ugyancsak kissé félrevezető lenne, 

mert világpolgárnak azt az embert szokták nevezni, aki a világ bármely részében otthon érzi 

magát – miután igazi otthona nincs, illetve nem érez különös affinitást semmilyen állam 

viszonylatában sem – így a saját államával kapcsolatban sem. Az ilyenre mondták régen 

latinul: „Ubi bene, ibi patria” – vagyis „ahol jól megy dolgom, ott a hazám”.  A világpolgár tehát 

negatív felhangú megnevezés, ezért inkább használható a „globális polgár” vagy „globális 

állampolgár” („global citizen”) megnevezés. 

A globális állampolgár a „világpolgárral” ellentétben pozitív felhangú kifejezés: olyan személyt 

jelöl, aki felelősséggel érez egészen más vidékek ügyeivel kapcsolatban is; szolidaritást vállal 

messzi földek lakóival, ha úgy érzi, hogy azokat igazságtalanság éri. A globális állampolgár 

nem egy országot, hanem „az emberiséget” érzi magáénak és az emberiség általános, globális 

jogaiért harcol.Ilyenek tipikusan az univerzális emberi jogok, vagy a környezetvédelem, a 

klímakatasztrófa elhárítása, az egészségügyi kérdések, stb. Ezek az ügyek – bár lehet, hogy 

egy konkrét megnyilvánulással állunk szemben – az embert mint olyan érintik. A globális 

állampolgár kiáll az emberiség általános ügyeiért. 
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                                      Globális polgárok 

 

Fontos aláhúzni, hogy a „globális polgár” messze nem jelenti azt, hogy pl. valaki már nem 

magyar állampolgár, hogy nem érzi magát magyarnak. Az „állampolgár” és a „globális polgár” 

egymás mellett létező fogalmak és attól, hogy valaki élénken érdeklődik a világ dolgai iránt, 

még nagyon jó magyar (vagy horvát vagy orosz vagy német, stb.) lehet. 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

Bevezető megjegyzések 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

3. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben! 
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FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

 

1.Mi az, hogy globális? 

a. gömbalakú 

b. kis kiterjedésű 

c. az egész Földre, az emberiségre kiterjedő 

d. dunántúli 

 

2.Mivel függ össze a globalizálódás? 

a. A Dunántúllal 

b. A gömbbel 

c.  Egy faluval 

d. A digitális kommunikáció robbanásszerű elterjedésével 

 

3.Mit jelent a globalizálódás? 

a. Azt, hogy egyre több releváns hír érkezik a világ más tájairól 

b. Azt, hogy a Föld gömbölyödik 

c. Azt, hogy értjük más népek beszédét 

d. még sose hallottam 

 

4.Mi a globalizálódás oka? 

a. az, hogy egyre több a szabadidő 

b.az, hogy egyre kevesebb a szabadidő 

c. az, hogy egyre inkább érint bennünket az is, ami máshol történik 

d. az, hogy egyre kevésbé érdekel bennünket az, ami máshol történik 

 

5.Mi az, hogy polgár? 

a. Egy futballcsapat tagja 

b. Egy kézilabda csapat tagja 
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c. egy közösség, társadalom tagja 

d. még sose hallottam ezt a kifejezést 

 

6.Mi az, hogy állampolgár? 

a. Egy adott állam polgára 

b. Egy hajó készítője 

c. még sose hallottam ezt a kifejezést 

d. sok polgár állama 

 

7.Mi az, hogy „világpolgár”? 

a. akinek a világ a polgára 

b. akinek a polgár a világa 

c. aki nem kötődik egy országhoz sem; ahol jó neki, oda valónak érzi magát 

d.aki a világállam polgára 

 

7.Létezik olyan, hogy „világállam”? 

a.igen, létezik; Budapest a fővárosa 

b.nem létezik; a világ államokból áll 

c.nem létezik, mert megszűnt 

d.létezik; jövőre alapítják meg 

 

8.Mi a különbség a „világ” és a „globális” között? 

a. a „világ” a világmindenséget jelenti, a „globális” a Földet 

b. nincs különbség 

c.a „világ” Magyarországot jelenti, a „globális” meg a nagyvilágot 

d.a „világ” másképpen fogalmazva „globális” 

 

9.Mi az, hogy „globális polgár”? 

a.aki polgára a globális 
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b.Magyarország polgára 

c.aki a Föld más pontjain történő fontos dolgokat is figyelemmel kíséri és azokról 

véleményt alkot és nyilvánít 

d.a lappok 

 

10.Jó-e az vagy rossz, ha valaki globális polgár? 

a.jó, mert az emberiségnek sok közös tennivalója van 

b.jó, mert sokat lehet focizni 

c.nem jó, mert nem lehet moziba menni 

d.nem jó, mert kevés az ember 

 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

 

1.A „globális” a földkerekséggel függ össze.    IGAZ - HAMIS 

2.Korábban az emberek többet foglalkoztak a világ dolgaival.  IGAZ - HAMIS 

3.Régen inkább csak a saját közösségük dolgaival foglalkoztak az emberek. IGAZ - HAMIS 

4.Időközben nagyobb lett a Föld.   IGAZ - HAMIS 

5.Manapság könnyen lehet híreket kapni a világ bármely tájáról.   IGAZ - HAMIS 

6.A Digitális Korban a világ mintegy összezsugorodott.   IGAZ - HAMIS 

7.A globalizálódás az Internet megjelenésével függ össze.   IGAZ - HAMIS 

8.A „globális polgár” pozitív fogalom, mert az emberiségnek sok közös dolga van. IGAZ - 

HAMIS 

9. A környezetvédelem globális kérdés, mert mindenkit érint.   IGAZ - HAMIS 

10.A magyar futball nem globális kérdés.    IGAZ - HAMIS 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. A Globális Korban az embereket… (érdeklik a globális kérdések) 

2. A globalizálódás összefügg …. (az Internet elterjedésével) 
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3. A „globális polgár”… (pozitív fogalom.) 

4. Egyre több olyan dolog van, amelyik egyszerre érinti… (az egész emberiséget) 

5. Jó magyar és globális polgár …(egyszerre is lehet lenni.) 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1.Mi az, hogy „globális”?  (A Föld egészével foglalkozó) 

2. Mivel függ össze a globalizálódás?  (Az Internet elterjedésével) 

3. Mi az, hogy „állampolgár”?  (Egy állam polgára) 

4.Mi az, hogy „világpolgár”?  (Az, hogy valaki érdeklődik és véleményt formál a világ dolgairól) 

5. Jó-e az, ha valaki „világpolgár”?  (Igen, mert egyre több az emberiség közös ügye) 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a digitális világ és a világpolgárság 

tartalmával és fontosságával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe a globalizációnak. 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 
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Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: ÉRDEKLŐDÉS A VILÁG DOLGAI IRÁNT, GLOBÁLIS POLGÁRSÁG 

Idő: 45 perc 

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

● hogyan bővült az emberek látóköre a történelem folyamán; 

● mi tulajdonképpen a globalizálódás; 

● milyen okok segítették elő a globalizálódást; 

● ki a globális polgár; 

● jó-e az, ha globális polgárok vagyunk. 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● informatika, történelem 

● földrajz, kommunikáció 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi a globalizálódás? 

● Baj-e az, ha valaki “globális”? 

● mi az a globális polgárság? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, hogyan alakult ki a történelem folyamán a 

globalizáció? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mit jelent ma a globalizáció? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a globalizáció mai jelentését és jelentőségét. 

Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél a globális szemlélet  fontosságáról a társadalomban 

és a diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A problémák és megoldásuk  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a globalitást? Mennyire óvatos, kritikus, aktív véleménymondó?  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: Globalizálódás, globális polgárok. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 
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módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Globaliz%C3%A1ci%C3%B3 

2. https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilagga

zdasag/globalizacio 

3. https://prezi.com/1j65hqxk-kip/a-globalizacio-fogalma-elonyei-es-hatranyai/ 

4. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-

globalisation_hu.pdf 

5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_szeg%C3%A9nys%C3%A9g_projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Globaliz%C3%A1ci%C3%B3
https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio
https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio
https://prezi.com/1j65hqxk-kip/a-globalizacio-fogalma-elonyei-es-hatranyai/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_hu.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_hu.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_szeg%C3%A9nys%C3%A9g_projekt
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7.TÉMA 

AZ EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS AZ EMBERI JOGOK TISZTELETE A DIGITÁLIS  KORBAN 

 

A.MODUL 

A KÜLÖNBÖZŐSÉG TISZTELETE, A TOLERANCIA 

 

Az emberi méltóság 

A Wikipédia (https://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_m%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g) szerint  az 

emberi méltóság mindazon értékek összességét jelöli, amelyek az embernek és csakis az 

embernek, mégpedig minden egyes embernek, származásától, fejlettségi szintjétől, 

műveltségétől, tulajdonától stb. függetlenül a sajátjai. Az emberi méltóság olyan minőség, 

amely egyenlő és abszolút minden egyes emberben. 

Az emberi méltóság jellemzői: 

1. egyetemesség-egyenlőség; 

2. elvehetetlenség-eljátszhatatlanság; 

3. sérthetetlenség. 

 

Az emberi méltóság eredetileg a zsidó, majd a görög kultúrában merült fel. A zsidó (és 

keresztyén) vallás szerint minden ember Isten képmása és ezért elfogadhatatlan, hogy az 

emberek nem egyenlők, függetlenül minden megkülönböztető jeltől (gazdasági helyzet, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_m%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g
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bőrszín, származás, műveltség,stb.) Az emberi méltóság olyan minőség, amely egyenlő és 

elvehetetlen minden egyes esetben. 

A történelem menetében ez a fogalom sokáig nem (vagy itt-ott különböző mértékben)  

érvényesült, míg végül  a 2. világháború után 1948-ban az ENSZ megfogalmazta és elfogadta 

az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, ami nem hitbeli - vallási alapon tartalmazta az 

ember elidegeníthetetlen jogát az emberi méltósághoz. 

Az egyetemesség alatt azt értjük, hogy a Földön minden ember az egyetemes emberi faj 

elidegeníthetetlen része; és a Földön csak egy emberi faj él. 

Az egyenlőség következik az egyetemességből: ha az emberiség nem több fajból tevődik 

össze, vagyis csak emberi faj létezik, akkor minden ember lényegét tekintve egyenlő és a 

különbözőségek (nem, bőrszín, származás, műveltség, stb.) az egyenlőségen belüli 

különbözőségek.  

Az elvehetetlenség az ember azon jellemzőjére vonatkozik amit nem szerzett, mert nem 

szerezhető: az életére. Ez nem azt jelenti, hogy amit az ember munkájával szerzett (ruhája, 

eszközei, egyszóval tulajdona, vagyona) elvehető (ez rablás vagy tolvajlás lenne) hanem azt, 

hogy az ember életét nem lehet elvenni. (Erre támaszkodik – a bírói tévedések szörnyű példáin 

kívül – a halálos ítélet tilalma). Felvethető a kérdés: és akkor mi történik a háborúban..?! Nos, 

a háború mindkét hadviselő részéről az emberi méltóság megcsúfolása… 

Míg az elvehetetlenség másokra vonatkozik az emberrel szemben (ti. mások nem vehetik el 

életét), az eljátszhatatlanság az ember magával szembeni kötelezettségét jelzi.Ha az ember 

Isten képmása, akkor az embernek magának is kötelessége ezt az isteni képmást óvni, hiszen 

azt kvázi „csak használatra kapta”. Ez az összetevő – a többivel ellentétben – azt jelzi, hogy 

az emberi méltóság tekintetében magának az embernek is kötelezettségei vannak; a nem 

szerzett, hanem kapott méltóságot neki magának is meg kell óvni, azt nem játszhatja el. 

A sérthetetlenség azt jelzi, hogy az emberi méltóság egységes egész, ezért nem lehet azt 

részekre szakítani és egyiket megsérteni anélkül, hogy az egész ne sérülne. 

 

A különbözőség 

Az emberi méltóság tiszteletének és oszthatatlanságának elvéből természetesen nem 

következik, hogy minden ember azonos; résztulajdonságaiban sem különbözhet. Az 

emberi fejlődés egészséges vonala  éppen. hogy megköveteli, hogy az emberek – 

miközben alapvetően azonos lényegűek, fajúak és jogúak – különbözők legyenek. A 

különböző genetikával rendelkező emberek utódai egészségesebbek, életrevalóbbak, 

mint az azonos DNS-ű szülők gyermekei. (Többek között ezért is tilos a vérfertőzés). 

Az emberi DNS ugyanis mindig tartalmaz hibás helyeket; de a különböző hibahelyű 

DNS-ek utódai ezen hibákat mintegy elfedik, kompenzálják. Ha a hiba ugyanott jelenne 

meg (azonos DNS-ű szülők gyerekei örőklik a szülők hibahelyeit), a torzulás halmozott 

mértékben jelentkezhet.  
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A különbözőség, a másság ezért nemhogy nem hiba, hanem kifejezett előny. 

(Erre céloz a magyar mondás: a távoli vidékről érkező vőlegény vagy menyasszony 

„friss vért hoz a családba”, azaz még véletlenül se lehetnek még távoli rokonságban 

sem egymással. Ellenkezőleg: a kiterjedt rokonsággal rendelkező Habsburgok 

gyakran házasodtak „egymás között”, akaratlanul is átörökítve az egyes génhibákat. 

Ezzel magyarázzák, hogy a Habsburg-házban az utódok között  szép számmal 

akadtak szellemileg terheltek. ) 

Az emberi faj egysége és a különbözőség célszerűsége eredményezi a 

különbözőség tiszteletének, elfogadásának elvét.  Ez a különbözőség sok 

mindenben jelentkezhet és átvitt értelemben is haszálatos, mint például a kulturában. 

Közismert, hogy a kultúrák ugyanúgy „meg tudják termékenyíteni egymást”, mint az 

emberek. 

 

Tolerancia 

A latin „tolerare” ige azt jelenti: elfogadni, elviselni, befogadni, tudomásul venni – 

„magyarul”:tolerálni. A tolerancia tehát azt jelenti, hogy az eltérő tulajdonságokkal 

rendelkező másik embert befogadni, elfogadni, tudomásul venni kötelező. Láttuk, hogy 

ez nem egyszerűen célszerű befogadást jelent, hanem a „másság” tudatos 

elfogadását. A mássággal színesebb az adott közösség; erre céloz a latin mondás: 

„varietas delectat” : „a változatosság gyönyörködtet”. A „változatos”, „színes” közösség 

erősebb: erre utalt már Szent István is: „az egynyelvű és egyszokású királyság gyenge 

és törékeny”.  

A tolerancia különlegesen fontossá vált a Digitális Korban. A globális kommunikáció 

korában sokkal gyakrabban és egyszerűbben tudunk számunkra vadidegen 

személyekkel kapcsolatba kerülni, vagyis sokkal gyakrabban tudunk számunkra 

teljességgel idegen nézetekkel, gondolatokkal, javaslatokkal, észrevételekkel 

találkozni. A tolerancia nem jelenti a másik fél álláspontjának elfogadását – 

mindössze azt jelenti, hogy tudjuk és elfogadjuk: a másik félnek joga van a 

miénkkel ellentétes vagy eltérő nézeteket vallani.  A tolerancia azt jelenti, hogy 
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nyugodtan vitatkozhatunk; nyugodtan próbálhatjuk megcáfolni a másik fél álláspontját, 

akár szenvedélyesen is – miközben tiszteljük őt, mint embert és tudomásul vesszük, 

hogy neki joga van más véleményt mondani, más érdekeket képviselni. Nem a 

személlyel, hanem az elvekkel vitatkozunk, ha vitatkozunk.  

A tolerancia már csak azért sem jelenti automatikusan a másik fél véleményének a 

befogadását, mert lehetnek olyan esetek, amikor kifejezetten intoleránsnak kell 

lennünk. Nem lehetünk toleránsak a törvénytelenséggel szemben, a fajgyűlölettel 

szemben, a másság lenézésével és kirekesztésével, az embertelenséggel szemben s 

í.t. A tolerancia tehát nem „abszolút parancs”; alkalmazásánál az emberi méltóság 

tiszteletben tartásából kell kiindulnunk.  

Az Internet sok embert arra csábít, hogy a vélt névtelenség mögé bújva olyan 

eszméket hirdessen vagy olyan kommunikációt folytasson, amely mások érdekeit sérti. 

(Az Interneten NINCS anonimitás; adott esetben, ha kell, minden, bármennyire is 

rejtőző  „feladót” ki lehet deríteni.) Az elektronikus kommunikációban bizony sajnos 

elharapózott a névtelen sértegetés, mások becsmérlése, fenyegetése, lejáratása 

is.”Méltó párja” ezeknek a manipuláció, az emberek önző, tudatos befolyásolása is.  

Ezek ellen nem lehetünk toleránsak: főleg a felnövekvő nemzedéket kell „média-

intelligenssé” tenni, mert egyrészt ők sokkal gyakrabban használják a Digitális Kor 

eszközeit, másrészt mert – életkoruk, élettapasztalatuk hiánya folytán – ök vannak 

leginkább kitéve a Digitális Kor káros hatásainak – mert azért ilyenek is vannak… 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

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

1. Mi az emberi méltóság lényege? 

a. az, hogy a Földön minden embernek egyenlő jogai vannak 

b. az, hogy a Földön az embereknek nincsenek egyenlő jogaik 

c. az, hogy a Földön az embereknek egyáltalán nincsenek jogaik 

d. az, hogy a Földön az embereknek korlátlan jogaik vannak 

 

2. Hány emberi faj létezik a Földön? 

a. tizenkettő 

b. egy sincs 

c. csak egy 

d. kettő; az ember és a majom 

 

3. Egyforma joga va-e a Földön minden embernek? 

a. nem; az EU-ban több van 

b. igen, mindenkinek egyforma jogai vannak 

c. nem, senkinek sincs joga 

d. igen, de a négereknek azért kevesebb van 

 

4. Mit mond a keresztyén vallás, miért van az embereknek egyforma joga? 

a. mert Ádámtól származunk 

b. mert Évától származunk 

c. mert Noétól származunk 

d. mert mindannyian Isten képmása vagyunk 

 

5. Mi a másság? 

a. az ember egyenlőségén belül eltérő tulajdonságok 

b. ha az ember túl sokat iszik 

c. ha felnőtt korára a gyerek megváltozik 

d. nincs olyan, hogy másság; mindenki egyforma 

 

6. Mi a tolerancia? 

a. a szomszédasszony 

b. az, hogy tudomásul veszem, hogy sok pénzem van 

c. mások tisztelete és tudomásul vétele 

d. nincs olyan, hogy tolerancia 

 

7. Miért hasznos a másság, a különbözőség? 

a. mert akkor többen vagyunk 

b. nem is hasznos 

c. mert akkor kevesebben vagyunk 
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d. mert akkor erősebbek vagyunk 

 

8. Mit mondott Szent István, milyen az egynyelvű és egyszokású királyság? 

a. erős 

b. izmos 

c. hamis 

d. gyenge és törékeny 

 

9. Több vagy kevesebb toleranciára van szükségünk a Digitális Korban? 

a. sokkal kevesebbre 

b. többre, mert többféle emberrel kerülhetünk kapcsolatba 

c. nincsen szükség toleranciára 

d. többre, mert angolul levelezünk 

 

10. Jár-e veszélyekkel az elektronikus kommunikáció? 

a. egyáltalán nem 

b. igen, mert angolul levelezünk 

c. igen, mert többen a névtelenség mögé bújva bajt okozhatnak 

d. igen, mert az elektromos kommunikáció megrázhat 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. Az emberi méltóság igen fontos dolog.   IGAZ - HAMIS 

2. A Földön csak egy emberi faj létezik…. IGAZ - HAMIS 

3. Az európaiak és az ázsiaiak különböző fajhoz tartoznak.   IGAZ - HAMIS 

4. A különbözőség az emberi fajon belül jelentkezik…. IGAZ - HAMIS 

5. Az egyiptomiak más fajhoz tartoztak.   IGAZ - HAMIS 

6. A tolerancia azt jelenti, hogy a szomszéddal nem beszélek…. IGAZ - HAMIS 

7. Toleranciára már nincs szükség manapság.   IGAZ - HAMIS 

8. A sokféleség idegesítő.   IGAZ - HAMIS 

9. A másság elfogadása a tolerancia.   IGAZ - HAMIS 

10. A különbözőség erősíti a közösséget.   IGAZ - HAMIS 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. Az emberi méltóság az ember… (elidegeníthetetlen joga) 

2. A sokféleség …(erősíti a közösséget) 

3. A tolerancia …. (mások jogainak tudomásul vétele) 

4. A tolerancia nem azt jelenti, hogy… (mindent kötelező elfogadni) 

5. Intolerancia is létezhet pl…. (a törvénytelenséggel szemben)  
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MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a másság?    (az emberi fajon belüli különbségek) 

2. Hasznos-e a másság?    (igen; a közösséget erősebbé teszi) 

3. Létezhet-e tolerancia a kultúrában?  (igen; a kultúra gazdagodik tőle) 

4. Hányféle emberi faj létezik a Földön?  (csak egy) 

5. Több vagy kevesebb toleranciára van szükség a Digitális Korban? (többre) 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat az emberi méltóság és a 

tolerancia mibenlétével és fontosságával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe a másságnak és a  toleranciának 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 
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10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: A KÜLÖNBÖZŐSÉG TISZTELETE; A TOLERANCIA 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek elsajátitani, hogy : 

● mi az emberi méltóság; 

● mi az, hogy emberi faj; 

● milyen okok miatt fontos a másság; 

● ki a toleráns; 

● mikor kell toleránsnak lenni és mikor intoleránsnak. 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 
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Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● történelem 

● földrajz, kommunikáció 

 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az emberi méltóság? 

● Baj-e az, ha valaki “más”? 

● mi a tolerancia? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, hogyan alakult ki a történelem folyamán az emberi 

méltóság tisztelete? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat, és a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mit jelent ma a másság? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük az egyformaság és másság mai jelentését és 

jelentőségét. Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél a toleráns globális szemlélet  

fontosságáról a társadalomban és a diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A tolerancia  

Módszer:  
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A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában a toleranciát? Mennyire toleráns, mennyire kritikus, aktív véleménymondó?  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló: Tolerancia és intolerancia. 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 

módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 
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1. https://hvg.hu/kultura/20150820_Mit_mondott_Szent_Istvan_a_jovevenyek_bef 

2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_m%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g 

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_f%C3%BCggetle

ns%C3%A9gi_nyilatkozata 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolerancia 

5. https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/bevandorlok-szines-boruek-es-

masok-ilyen-lenne-tolerancia-nelkul-az-elet/118346 

6. https://pszichoforyou.hu/tolerancia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.MODUL 

EGYÉNI-, CSOPORT-  ÉS NEMZETI  ÉRTÉKEK 

 

https://hvg.hu/kultura/20150820_Mit_mondott_Szent_Istvan_a_jovevenyek_bef
https://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_m%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_f%C3%BCggetlens%C3%A9gi_nyilatkozata
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_f%C3%BCggetlens%C3%A9gi_nyilatkozata
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolerancia
https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/bevandorlok-szines-boruek-es-masok-ilyen-lenne-tolerancia-nelkul-az-elet/118346
https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/bevandorlok-szines-boruek-es-masok-ilyen-lenne-tolerancia-nelkul-az-elet/118346
https://pszichoforyou.hu/tolerancia/
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Értékek és érdekek 

 

Az „érdekek” és az „értékek” két nagyon hasonló hangzású szó a magyarban, pedig 

értelmük nagyon jelentősen eltér. Az érdek egy bizonyos (tárgyi és/vagy szellemi)  cél 

eléréséhez szükséges eszközök megszerzése és megtartása, a cél elérésének 

indítéka, mozgató rugója;  míg az érték egy (tárgyi és/vagy szellemi) dolog valamely 

minősége, ami miatt az adott dolgot megszerezni, birtokolni, megtartani érdemes.  

 

A fenti megfogalmazásból kitűnik, hogy míg az érdek időben gyakran és könnyen 

változó fogalom (olyan gyakran és könnyen változik, mint az adott cél), az érték – főleg 

pedig egy adott személy vagy csoport értékrendszere, vagyis a különböző érdekek 

összesenje és hierarchiája -  általában hosszú távú jellemző. Az érdekek változtatása, 

illesztése máséihoz mindennapos dolog, míg az értékrendszer nem egyszer egy életre 

szóló jellemzője az adott személynek.  

 

Az érdekek nemcsak gyakran változnak, hanem keszekuszák, ellentmondásosak is 

lehetnek. Sok lehet a vélt érdek és különösen a rövid- , közép- és hosszútávú érdekek 

között állhat fenn éles ellentmondás. Sok a fel nem ismert, látens érdek is.  Az 

értékrend ezzel szemben általában sokkal letisztultabb és átláthatóbb és bár 

ellentétekkel itt is lehet találkozni, de ez sokkal-sokkal ritkább, mint az érdekek 

vonatkozásában. Általában nincsenek rövid-, közép- és hosszútávú értékek; az értékek 

– bár nincs kizárva változásuk – általában hosszú távúak, amelyekből könnyű levezetni 

a rövidebb távú értékeket: ezek zömmel azonosak a hosszú távúakkal.  

 

Ugyancsak különbség a két fogalom között, hogy míg az érdekek mentén egyszerű 

kompromisszumokat kötni, az értékek mentén alig. Ebből következik, hogy pl. az 

érdekalapú konfliktusokat fel lehet oldani tárgyalásokkal, az értékalapúakat nem: az 

értékalapú konfliktusok csak úgy menedzselhetők (tehát kezelhetők, de nem 

szüntethetők meg) hogy a konfliktusban álló két fél kölcsönösen tudomásul veszi, hogy 

a másik félnek más az értékrendszere és eszerint alakítják ki a modus vivendi-t.. 

 

A érdekek és az értékek különbözőségét az is okozza, hogy míg az érdekek zömmel 

racionális dolgok, az értékek alapja inkább az érzelem. (Ezért lehet az 

érdekkonfliktusokat tárgyalásokkal feloldani, míg az értékkonfliktusokat nem. A 

tárgyalások a racionalitásról szólnak.)  

 

 

Értékek és értékrendek 

 

Az értékek azon elvek összessége, amelyek valamely személy életét és cselekedeteit 

motiválják, vezérlik. Emiatt mindenkinek van értékrendje, még ha nem is tudatosítja ezt 

önmagában. Az értékeket mutatják a különböző közmondások és szólások („aki nem 

dolgozik, ne is egyék”, „a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát” = 

„mondj igazat”;  „kétszer ad, aki gyorsan ad” = „siess segíteni másokon”; „amilyen az 

adjonisten, olyan a fogadjisten” = „úgy viselkedj, ahogy szeretnéd, hogy veled is 

viselkedjenek” és még számtalan más.) Ezek az értékek vezérlik az emberek 

viselkedését és cselekedeteit, vagyis a viselkedés akkor is megmutatja valaki 
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értékrendjét, ha ő maga titkolni szeretné vagy azt gondolná, hogy neki nincs. 

Értékrendje mindenkinek van, ha akarja, ha nem. Ez az értékrend a cselekvés 

vezérfonala. 

 

Az ember értékrendje örökléssel, tanulással, tapasztalással és példák utánzásával 

alakul. Ennek megfelelően kritikusan fontos a gyerekkor és az ifjúkor, mert a 

legfontosabb értékek ekkor rögzülnek. Ez a folyamat ugyan folytatódik az egész életen 

át, de a folyamat egyre lassul; a fiatal felnőttkorra az értékrend jellemző vonásai 

kialakulnak. Ez az értékrend képezi az alapját az ember jellemének és ezért is állandó 

(viszonylagosan) az értékrend. (Van persze olyan ember, aki az értékrendjét tudatosan 

változtatja – ezeket nevezik jellemtelen embereknek. „Ezek az elveim. Ha nem 

tetszenek, vannak másmilyenek is” – mondja egy amerikai humorista.) Az értékrendből 

következnek az elvek és utóbbiak vezérlik az ember cselekedeteit. 

 

                             

                                  
Bár az elvek viszonylag állandóak és viszonylag „tiszta”, átlátható értékrendet alkotnak, 

azért itt is lehetnek keszekuszaságok és ellentmondások. Jellemvonások között is 

lehetnek – időszakos vagy akár végleges – ellentmondások. Összességében az ember 

értékrendje jelenti azt a „vegyértéket”, amivel más, hasonló „vegyértékekhez” 

kapcsolódni tud. A hasonló értékrendű emberek alkotnak kisebb vagy nagyobb 

csoportot. 

 

Az értékrend több csoportra osztható és azt tükrözi, hogyan viszonyulunk 

önmagunkhoz és az egyre tágabb környezetünkhöz. (Itt a „környezet” az élő és 

élettelen környezetet is jelenti: embertársainkat is és például a minket körülvevő 

természetet is.) Igy lehet értékrendünk része a hűség, a hazaszeretet, a globális polgári 

hozzáállás vagy a környezetvédelem, a klínaváltozás elleni aktív védekezés is.  

 

Az értékrend ezen összetevői jelentik a kapcsolódási lehetőséget másokhoz: a hasonló 

érdekrendű emberek alkotnak csoportot; a csoportok közösséget, a közösségek 

nemzetet, a nemzetek kontinenset, a kontinensek a világot. 
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Csoportértékek, nemzeti értékek 

 

Természetes dolog, hogy miután az emberek nem egymás másolatai, a konkrét 

értékrend minden embernél más és más. Ugyanakkor, ahhoz, hogy az emberek kisebb 

vagy nagyobb csoportot alkossanak, a legjelentősebb érték-összetevőknek meg kell 

egyezniök: ez a csoport összetartó ereje. (Ezt egészítheti ki – időlegesen – az érdekek 

közössége is, ez azonban csak időszakos kötés: Kissinger mondta, hogy „Amerikának 

nincsenek barátai vagy ellenségei; Amerikának csak érdekei vannak.”. Vagyis, az 

érdekek mentén hol ezzel, hol azzal alakítanak közösséget, csoportot. Ugyanakkor 

azért az is látható, hogy Amerika hosszútávú értékközösségben is van több országgal 

– Kissinger „bon mot”-ja dacára.) 

 

Miután mindenkinek egyéni értékrendje van, a csoportalkotáshoz a legfontosabb 

értékek azonossága szükséges. Ebből következik, hogy az értékrenden belül 

hierarchia, fontossági sorrend is van; és a közösség által fontosnak itélt értékek kötik 

össze a csoportot, a közösséget és a még nagyobb közösséget, a nemzetet. Ha a 

kritikusnak tartott értékek nem egyeznek, akkor az nem csoport vagy nagyobb 

közösség, hanem egymás mellett élő egyének összessége. (Látunk ilyen családot is; 

nem is egyet; erre mondják, hogy „csoportos magány”). 

 

A csoport közös értékeit általában „íratlan szabályok” rögzítik, míg a nemzet, az ország 

értékeit az adott ország alkotmánya és jogszabályai, törvényei tükrözik. 

Hasonlóképpen, a még nagyobb csoportot, pl. az Európai Úniót is a közös értékek kötik 

össze és ez egyrészt szabályokban, másrészt közösen vállalt elvekben és 

gyakorlatban mutatkozik meg. Globális érték például a környezet védelme; ezt a világ 

minden országa magáénak vallja. De ugyanilyen általános érték az emberi jogok, 

amelyet az ENSZ „Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata” néven fogadott el. A 

kontinentális és globális értékeket a következő modul tárgyalja.  
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OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

Bevezető megjegyzések 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

4.  A Socrative.com-ra vonatkozó utalásokat  lásd a függelékben 

 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

 

1. Mi az érték? 

a. az emberi cselekedetek erkölcsi mozgatórugója 

b. ami az erszényben van 

c. ami az erszényben volt 

d. ami az erszényben lesz 

 

2. Mikor alakul ki az érték? 

a. felnőttkorban 

b. csecsemőkorban 

c. kb. az iskolás években a felnőtt korig 

d. soha 

 

3. Mi az értékrend? 

a. az abc-sorba rakott kiadások 

b. az abc-sorrendbe rakott bevételek 

c. nincs olyan, hogy értékrend 

d. az értékek összessége és hierarchiája 

4. Mi a különbség az érték és az érdek között? 

a. nincs különbség 
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b. az érdek állandó, az érték naponta változik 

c. az érték sokkal állandóbb, mint az érdek 

d. öt betű 

 

5. Egyforma-e mindenkinek az értékrendje? 

a. igen, egyforma 

b. egyforma, mert mindenki ember 

c. nem egyforma, mert az emberek különbözőek 

d. nem egyforma, mert az emberek egyformák 

 

6. Mi kell ahhoz, hogy az egyének csoportot alkossanak? 

a. azonos legyen a hajszínük 

b. azonos legyen az élettapasztalatuk 

c. különböző legyen az élettapasztalatuk  

d. a csoport-alkotó értékek megegyezzenek 

 

7. Minden csoportnak azonos- e az  értékrendje? 

a. igen, mert ettől lesznek csoportok 

b. nem, mert az egyik kisebb, a másik nagyobb 

c. nem, mert a csoport-alkotó értékek eltérnek 

d. igen, mert mindegyik csoport kicsi. 

 

8. Miben fogalmazódnak meg egy adott csoport értékei? 

a. a szokásokban 

b. a törvényben 

c. az előírásokban 

d. az íratlan viselkedési szabályokban 

 

9. Miben fogalmazódnak meg egy ország vagy nemzet értékei? 

a. a szomszédokhoz való viszonyban 

b. az alkotmányban és a törvényekben 

c. a futballban 

d. nem fogalmazódnak meg semmiben 

 

10. Felülírhatják-e az érdekek az értékeket? 

a. igen, mindig 

b. normális esetben nem 

c. normális esetben mindig 

d. az érdekek mindig erősebbek 

 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

 

1. Az értékek azonosak a pillanatnyi érdekekkel.   IGAZ - HAMIS 

2. Az érdekek általában racionálisak, az értékek érzelmiek.   IGAZ - HAMIS 

3. Az értékek naponta változnak.   IGAZ - HAMIS 

4. Az érdekek az egész életen át alakulnak.   IGAZ - HAMIS 

5. Az egyének érdekrendje eltérő.   IGAZ - HAMIS 
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6. A csoport esetén a csoport-értékek minden tag számára értékek. IGAZ - HAMIS 

7. Ha a csoport-alkotó értékeket nem fogadják el, akkor az nem csoport. IGAZ - 

HAMIS 

8. A csoport értékeit általában íratlan viselkedési szabályok mutatják. IGAZ - HAMIS 

9. A csoport érdekeit a törvények tartalmazzák.   IGAZ - HAMIS 

10. A nemzet (ország) érdekeit az alkotmány is megfogalmazza.  IGAZ - HAMIS 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ  KIJELENTÉSEK 

 

1. Az érdek gyorsan változik, az érték…(viszonylagosan állandó) 

2. Az értékek összessége az adott személy …(értékrendje) 

3. Csoport akkor alakul ki, ha a csoport-alkotó értékeket… (minden tag a magáénak 

érzi) 

4. A csoport-értékeket általában … (íratlan szabályok rögzítik.) 

5. Egy orszég értékeit az …… rögzítik.   (alkotmány és a  törvények) 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

 

1. Mi az érdek?    (Az adott cél elérésének legcélszerűbb módja) 

2. Mi az értékrend?    (Az embert vezérlő elvek összessége) 

3. Milyen gyakran változik az értékrend?…(általában nem változik.) 

4. Mi mutatja a csoport alapvető értékrendjét?    (az íratlan viselkedési szabályok) 

5. Mi tartalmazza egy ország értékeit?  (alkotmány, törvények) 

 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat az emberi értékek  

mibenlétével és fontosságával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe az értéknek és hogyan alakulnak ki a csoportok 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 
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Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 
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Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: EGYÉNI – CSOPORT -  ÉS TÁRSADALMI ÉRTÉK 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek elsajátitani, hogy : 

● mi az érték; 

● mi a különbség az érdek és az érték között; 

● milyen okok miatt fontos az értékrend; 

● hogyan alakul ki a csoport; 

● mi rögzíti a különböző értékeket. 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● etika 

● történelem 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az érték és mi az érdek? 

● Baj-e az, ha valakinek más az értékrendje? 

● mitől lesz csoport a csoport? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, hogyan alakul ki az érték és az értékrend? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat,  a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mit jelent ma az értékrend? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük az emberek különböző értékrendjeit és ennek 

jelentőségét. Csoportos vita is lehetséges. A tanár beszél az egyéni-csoport-nemzet szemlélet  

fontosságáról a társadalomban és a diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A értékek hierarchiája: csoport-alkotó értékek  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli magában az értékrendjét? Mennyire toleráns, mennyire kritikus, aktív véleménymondó?  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló:  Értékrendek 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 
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módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://hu.wiktionary.org/wiki/%C3%A9rt%C3%A9k 

2. http://lexikon.katolikus.hu/E/%C3%A9rt%C3%A9k.html 

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rt%C3%A9krend 

4. https://mek.oszk.hu/00100/00117/html/gon10.htm 

5. http://donna.hu/cikk/Irosarok/Ertekrendek-avagy-kinek-milyen-ertek-fontos-az-

eleteben/5663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wiktionary.org/wiki/%C3%A9rt%C3%A9k
http://lexikon.katolikus.hu/E/%C3%A9rt%C3%A9k.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rt%C3%A9krend
https://mek.oszk.hu/00100/00117/html/gon10.htm
http://donna.hu/cikk/Irosarok/Ertekrendek-avagy-kinek-milyen-ertek-fontos-az-eleteben/5663
http://donna.hu/cikk/Irosarok/Ertekrendek-avagy-kinek-milyen-ertek-fontos-az-eleteben/5663
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C.MODUL 

EURÓPAI ÉRTÉKEK, GLOBÁLIS ÉRTÉKEK 

 

Érdekszövetségek, értékszövetségek 

 

Szövetséget, csoportot (akár egyének, akár csoportok, akár államok között) általában két ok 

hoz létre: közös érdekek vagy közös értékek. A közös érdek mentén kötött szövetségek, 

csoportosulások a cél elérése után általában okafogyottá válnak és fel is bomlanak.  (Pl. a 2. 

világháború célja - ti. a náci Mémetország legyőzése – összehozta a Szövetségeseket, ami 

aztán a háború végeztével rögtön fel is bomlott.)  Vagyis az érdekszövetségek általában 

időszakosak, rövid idejűek. (Ugyan lehetne hosszú távú érdekek mentén is szövetséget 

kötni, de a hosszú távú érdek már majdnem érték).  

Egészen más jellegűek az értékszövetségek; ezek tipikusan hosszú távú 

csoportosulások.  (Annak megfelelően, hogy az érdekekkel szemben az értékek tipikusan 

állandóak, vagyis hosszú távúak) Emiatt az értékszövetségek „értékesebbek” (ha lehet ezt 

bárhogy definiálni…) – többek között azért is, mert az értékek általános megitélés szerint 

„értékesebbek”, mint az érdekek. (Előbbiek általában átfogó emberi szempontokon, 

kölcsönösségen, erkölcsi vonatkozásokon alapulnak.) 

Az értékszövetségek és az érdekszövetségek össze is fonódhatnak, sőt, össze is 

kuszálódhatnak: akár ellent is mondhatnak egymásnak. (A 2. világháborúban Franciaország 

és Németország egymás ellen harcolt és egymással szembeni érdekszövetségben voltak, 

holott mint Európa két legnagyobb állama, az egymást kölcsönösen megtermékenyítő francia 

és német kultúra, az együtt sokkal erősebb francia és német gazdaság miatt inkább 

értékszövetségben kellett volna állniok. Hasonlóan jelentős értékközösség állt fenn a németek 



240 
 

és a németországi zsidók között;  utóbbiak tevékenységükkel az egyetemes német kultúrát és 

tudományt jelentős mértékben gazdagították. Hitler azonban a közös értékeket olyan fokon 

lerombolta, hogy legyőzésének és megsemmisítésének közös érdeke felülírta az 

értékközösséget.) 0 

Miután az érdekközösség és az értékközösség általában összefonódik (azaz a közösséget 

mindkét összetevő táplálja), nehéz kibogozni, hogy egy csoport inkább érdekközösség vagy 

inkább értékközösség. A deklarációval nem lehet sehová jutni; kevés közösség mondja ki 

magáról, hogy „mi csak érdekközösség vagyunk”. Tény azonban, hogy egy nagyobb 

értékközösségen belül kisebb érdekközösségek is létrejöhetnek (és fordítva), hiszen 

mindenkinek egyéni érdek- és értékrendje van. Az is előfordulhat, hogy az értékközösségen 

belül érdekkonfliktusok jönnek létre az egyes alkotóelemek (egyének vagy csoportok) között. 

Ezeket az érdekkonfliktusokat ugyanúgy fel kell oldani, mintha nem lenne értékközösség – bár 

kétségtelen, hogy utóbbi a konfliktus feloldását megkönnyíti. 

 

 

 

Európai értékközösség 

Európa történelme tele van az európai országok  egymás ellen vívott háborúival; nehéz ezért 

arra gondolni, hogy Európában értékközösség, értékszövetség jöhetne létre. Ez valóban így 

is volt a 2. világháború végéig, amikor éppen a még pusztítóbb háború megakadályozására 

ismerték fel a nyugat-európai országok, hogy köztük értékszövetség is fennáll illetve 

kialakítható. Ez volt a Schumann-nyilatkozat 1950 május 9-én és ezt a napot tartják az Európai 

Unió születésnapjának. 

Ma az EU legfontosabb közösségteremtő értékeinek a következőket tartjuk: 

● demokrácia; 

● jogállamiság; 

● nyíltság; 

● megbízhatóság, integritás 

● függetlenség, egyenlőség 

● befogadás, a kisebbségi jogok biztosítása, szolidaritás 

● a választók érdekeinek képviselete 

● felelősség és beszámoltathatóság 

Az egyes értékek tartalma közismert és általánosan elfogadott Európában. Meg kell azonban 

mondani, hogy a közismert fogalmak tartalma nem minden tekintetben kézenfekvő: példának 

okáért, a demokráciát a többpártrendszerrel és a szabad választásokkal szokás azonosítani 

illetve jellemezni, de a Digitális Kor újonnan feltárult „lehetőségei” (különösen a manipulációs 

lehetőségek) azt eredményezték, hogy a de jure demokrácia igen könnyen csúszik át látszat-

demokráciába, a „de facto” diktatúrába. Vagyis, az igen helyesen megfogalmazott – és 

általában mindenki által elfogadott – elvek könnyen válhatnak manipuláció forrásává vagy 

áldozatává. Emiatt manapság nem az európai értékek megléte, hanem azok egységesen 

értelmezett tartalmának megteremtése az igazi feladat. A felsorolt európai érdekek 

„félreértelmezését”, azaz a tiszta tartalom helyetti manipulációs tartalmat akármelyik EU-s 
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ország gyakorlatában fellelhetjük (akár Magyarországéban is) – persze országonként 

különböző mértékben.  

Nem tagadható, hogy az európai értékek mellett bőségesen találhatunk európai érdekeket is. 

Az EU és Törökország tárgyalásai igen nehezen értelmezhetők az értékek mentén (nem 

véletlen, hogy a tárgyalások nagyon elhúzódnak és ma inkább megfenekletteknek látszanak) 

– inkább az érdekek dominálnak. Hasonlóképpen inkább érdekeket, semmint értékeket lehet 

kitapintani az EU és egyes balkáni államok tervezett csatlakozása mögött.  

Egy-egy krízis vagy nem várt helyzet sokszor hozza felszínre a látszatra azonos, de valójában 

másképpen értelmezett értékeket. Igen jó példa erre az utóbbi évek menekült-válsága illetve 

az ezzel való fenyegetés illetve zsarolás. Ebben a kérdésben nemcsak az érdekek 

különbözősége válik nyilvánvalóvá, hanem az értékek drasztikusan eltérő értelmezése is. Az 

európai értékszövetség ezért folyamatosan fejlesztendő és óvandó európai érték maga 

is. 

 

 

Globális értékek 

Akár ötven évvel ezelőtt is nehéz lett volna megfogalmazni, mi lehet globális érték. Mi lehet 

az, ami a tahiti halászt, a norvég mérnököt, a délafrikai gyémántbányászt és a sanghaji pincért 

összekötheti…?! Ők általában semmit nem is tudtak egymásról. Aztán a mikroelektronika 

fejlődése lehetővé tette az Internetet, a globális kommunikációt, a digitális információrögzítést 

és az információáramlást és az világ egyszerre csak „kicsi lett”; és mára sokak szerint a Föld 

egy globális falu, ahol szinte „mindenki ismer mindenkit”, ahogy az egy faluban lenni szokott. 

És miután ma mintegy négy és fél milliárd (!) ember van összeköttetésbe az Interneten, a tahiti 

halász tényleg sok mindent megtudhat a sanghaji pincérről. 

A másik ok a globális értékek kialakulása terén az ipari fejlődés mértéke és hatása. A Föld 

légkörének széndioxid-tartalma év-százedredeken keresztül 250 ppm körüli értéket mutatott, 

de az utóbbi ötven évben ez az érték gyors növekedésnek indult. Ma kb 420 ppm, de 2100-ra 

– ha a trendek így maradnak – elérheti akár a 700 ppm értéket is. A kritikus érték 400…450 

ppm.  
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A CO2 ún. üvegház-hatású gáz és mint ilyen, hozzájárul a Föld légkörének melegedéséhez. 

Ez pedig a földi klíma drasztikus megváltozásához, globális felmelegedéshez vezet. És a Föld 

légköre egy a Föld minden lakosa számára, vagyis ez a jelenség valóban azonosan érinti a 

tahiti halászt és a sanghaji pincért. A Föld klímájának védelme globális feladat; vagyis a 

megóvás globális érték. Hasonló a helyzet a környezet-szennyezéssel is; ennek kordában 

tartása és visszaszorítása szintén globális érdek, vagyis az emberi környezet globális érték; 

egyaránt értéke a délafrikai gyémántbányásznak és a norvég mérnöknek is.  

Külön meg kell említeni a Digitális Kor globális jelenségét: a globális digitális 

információáramlást,  kommunikációt is. A digitális információ – a jó oldala mellett – jelentős 

veszéllyel is jár, különösen a felnövekvő nemzedék számára. Ennek elkerülésére rohamosan 

terjeszteni kell a média-tudatosságot és a média-intelligenciát; ez szintén globális feladat. A 

felnövekvő generáció digitális (média) intelligenciája szintén globális érték. 

A fentebb felsorolt európai értékek szintén kiterjeszthetők a Föld minden államára; ezek is 

lehetnek globális értékek. 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

4.  A Socrative.com-ra vonatkozó utalásokat  lásd a függelékben 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi az, hogy érték? 

a. ami a pénztárcában van 

b. ami a más zsebében van 

c. az emberi cselekedetek erkölcsi mozgatórugója 

d. nincs olyan, hogy érték 

 

2. Mi volt a Schumann-nyilatkozat? 

a. az európai együttműködésről szólt 1948-ban 

b. a 19. századi zenével foglalkozott 

c. a 21. századi tudománnyal foglalkozott 

d. nem is élt Schumann 

 

3. Az EU értékek vagy érdekek közössége? 

a. az érdekeké 

b. mindkettőé, de főleg az értékeké 

c. semelyiké 

d. az EU a focisták közössége 

 

4. Lehetnek-e értékközösségen belül érdekellentétek? 

a.nem lehetnek 

b. csak Újévkor lehetnek 

c. igen, lehetnek 

d. csak azok lehetnek 

5.  Európai érték-e a jogállamiság? 
a. igen 
b. nem 
c. csak nemzeti érték 
d. a jogállamiság nem érték 
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    6.Bizonyosan demokrácia van-e ott, ahol többpártrendszer és szabad választások   

vannak? 
a. igen 
b.nem, csak ha mi nyerünk 
c.igen,de csak ha az ellenzék nyer 
d.nem bizonyosan; lehet manipulálni 

 
  7.Mi a globális érték? 

a. ami az afrikaiak érdeke 
b.ami az európaiak érdeke 
c. ami a Föld minden lakója számára érték 
d.nincsen globális érték 

 
8.Globális érték-e a Föld éghajlata? 

a. nem 
b. csak Európában 
c. igen 
d. az éghajlat nem érték 

 
9. Globális érték-e az űrhajózás? 

a. igen 
b. nem 
c. csak az amerikaiaknál 
d. csak az oroszoknál 

 
10. Globális érték-e a felnövekvő nemzedék digitális intelligenciája? 

a. igen 
b. nem 
c. csak Afrikában 
d. csak Indiában 

 
 
 
IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. Európában nincsenek közös értékek   IGAZ - HAMIS 

2. Európában csak érdekek vannak   IGAZ - HAMIS 

3. Európában csak értékek vannak.   IGAZ - HAMIS 

4. Európában értékek is, érdekek is vannak.   IGAZ - HAMIS 

5. Az Európai Unió értékközösség.   IGAZ - HAMIS 

6. A demokrácia európai érték.   IGAZ - HAMIS 

7. A jogállamiság nem érték Európában.   IGAZ - HAMIS 

8. A földi klíma globális érték.   IGAZ - HAMIS 

9. A környezetvédelem csak magyar ügy.   IGAZ - HAMIS 

10. A digitális intelligencia magánügy.   IGAZ - HAMIS 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Az Európai Unió…. (értékközösség) 

2. A demokrácia …(európai érték) 
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3. Globális érték az, ami…(a Föld minden lakója számára érték) 

4. A Föld klímája … (globális érték) 

5. A média-intelligencia … (globális érték) 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mikor van az EU „születésnapja”?   (1950. május 9) 

2. Milyen közösség az EU?   (értékközösség) 

3. Mi a globális érték?  (ami a Föld minden lakója számára érték) 

4. Lehet-e ellentétben az európai érték és a globális érték?  (nem lehet) 

5. Globális érték-e a Föld klímája?   (igen) 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat az európai és globális értékek  

mibenlétével és fontosságával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a modul 

mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe az európai és a globális értéknek 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 
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8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 
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ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: EURÓPAI ÉRTÉKEK, GLOBÁLIS ÉRTÉKEK 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek elsajátitani, hogy : 

● mi az érték; 

● mi a különbség az érdek és az érték között; 

● milyen okok miatt fontos az  európai értékrend; 

● hogyan alakul ki a globális értékrend; 

● mi rögzíti a különböző értékeket. 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● etika 

● történelem, földrajz 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az érték és mi az érdek? 

● Mik lehetnek az európai értékek? 

● mitől lesz valami glogális érték? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, hogyan alakul ki az európai érték és az értékrend? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat,  a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mit jelent ma az európai értékrend? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük az EU értékrendjét és ennek jelentőségét. Csoportos 

vita is lehetséges. A tanár beszél az európai értékek  fontosságáról a társadalomban és a diákok 

vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A globális értékek  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli a globális értékrendet? Mennyire érződik ez Magyarországon? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló:  Európai értékrend, globális értékrend 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 
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módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_hu 

2. https://mandiner.hu/cikk/20190524_szilvay_gergely_az_europai_ertekek_paradoxona 

3. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofe

jl_2/a_globalis_problemak_ertelmezese_es_felosztasa_rWJyQRx6vkJHO3A8.html 

4. http://www.okomuvelodes.hu/web/index.php/okotar/42-az-emberiseg-globalis-problemai 

5. http://oe.confolio.org/scam/31/resource/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_hu
https://mandiner.hu/cikk/20190524_szilvay_gergely_az_europai_ertekek_paradoxona
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/a_globalis_problemak_ertelmezese_es_felosztasa_rWJyQRx6vkJHO3A8.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/a_globalis_problemak_ertelmezese_es_felosztasa_rWJyQRx6vkJHO3A8.html
http://www.okomuvelodes.hu/web/index.php/okotar/42-az-emberiseg-globalis-problemai
http://oe.confolio.org/scam/31/resource/15


250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.TÉMA 

DEMOKRÁCIA, JOG, TISZTESSÉG, EGYENLŐSÉG, A JOG URALMA 

 

A.MODUL 

DEMORÁCIA – FÉKEK ÉS ELLENSÚLYOK 

 

Demokrácia 

A demokrácia a görögök „találmánya”; görögül demos=nép; kratos=erő, hatalom; vagyis 

demokrácia = a nép hatalma, ellentétben a diktatúrával, ahol egy személy vagy csoport 

uralkodik (diktál). A csoport általában az  arisztokrácia; arisztosz= a kiválóak (vagyis az 

arisztokrácia = a kiválók hatalma). Közvetlen a demokrácia akkor, ha mindenki részt vesz a 

hatalom gyakorlásában és képviseleti (közvetett), ha a hatalomgyakorlás választott 

képviselőkön keresztül történik. A görög demokrácia (Periklész idején) az ókori görög 

történelem – és egyúttal a világtörténelem – egyik csúcsa volt. A görögök közvetlen 

demokráciát valósítottak meg.  

A görög demokrácia azóta is a demokrácia mintapéldánya, „prototípusa”. Ha azonban a görög 

történelmet részletesebben tanulmányozzuk, rájövünk, hogy – bár valóban világraszóló minta 

volt – azért „több sebből vérzett”. Először is, bár közvetlen demokráciának nevezzük, de ki 

voltak zárva a hatalom gyakorlásából a fiatalok, a nők, a rabszolgák, a „körüllakók” – vagyis 

akik nem közvetlenül Athénban laktak. Ezek a csoportok kitették az athéni társadalom 90%-át 

– vagyis a közvetlen hatalomgyakorlás az athéniak elenyésző kisebbségének joga volt. (Igaz, 

ők mindannyian rész is vehettek a hatalom gyakorlásában, sőt ezért még napidíjat is kaptak) 
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A demokrácia szerves része volt az ún. „osztrakizmosz” vagy cserépszavazás; ha valakiről azt 

gondolták, diktatúrára tör, felírták a vevét egy cserépre és ha valakire sok cserép (azaz sok 

szavazat) jött össze, az illetőt meghatározott időre kitiltották Athénból. Nem lett baja, csak 

megadályozták diktátori ambícióit. Kiderült azonban, hogy a cserépszavazatokak „meg is lehet 

venni” – vagyis direkt valaki ellen irányítani a szavazókat. Így lett az osztrakizmosz áldozata 

Themisztoklész, a perzsák elleni szalamiszi csata és győzelem híres hadvezére. A görög 

demokrácia „trükkjei” azótai is alkalmazásban vannak… 

A mai népességi adatok és az általános választójog következtében manapság közvetlen 

demokrácia nem képzelhető el; emberek ezrei-tízezrei nem tudnak vitatkozni és dönteni. 

Emiatt a mai demokrácia a világ bármely országában képviseleti demokrácia: az emberek 

meghatározott csoportjai képviselőt választanak és ezek a képviselők vesznek aztán részt a 

döntésekben, a törvények létrehozásában. Ezek a képviselők tehát az őket választó 

szavazópolgárok „képét viselik”, vagyis az ő érdekükben tevékenykednek. Ez azonban 

messze nincs mindig így; választásokat általában négy-ötévenként tartanak és a választások 

között – némi túlzással – a képviselők azt tesznek (de legalábbis tehetnek), amit akarnak. 

időközi számonkérésre nincs lehetőség; legfeljebb a következő választáskor (négy év 

múlva…) nem őt fogják megválasztani. A „normális” demokráciában a hatalom a néptől ered, 

tehát alúlról felfelé irányú, de előfordul(hat) ennek ellentéte is: amikor tehát a képviselő a 

mögötte álló hatalmat (akár párthatalmat) képviseli a választópolgárok irányában – vagyis a 

hatalom gyakorlása „felűlről lefelé” irányul. Miután a választásokon általában pártok (illetve a 

pártokat képviselő jelültek) indulnak, és ezek közül a pártok közül valamelyik többséget szerez, 

könnyen alakulhat ki a demokrácián belül „a többség diktatúrája”, vagy „parlamenti diktatúra”. 

(A megválasztott képviselőket többségi alapon választják, de nekik az egész választókerületet, 

az összes szavazót kéviselniök kell – azokat is, akik nem őrá szavaztak. Miután a választás 

titkos, elvileg nem derülhet ki, hogy ki szavazott a győztesre és ki nem.)  

A demokrácia másik gyakorlati  hibája manapság, hogy a választásokkor a választópolgárok 

helyes döntéséhez információk szükségesek: ki mit csinált, mit javasol, mit szándékozik tenni; 

illetve mit tett eddig – ami alapján a polgár eldönti, kire adja szavazatát. Namármost, ha ezek 

az információk hiányosak, hamisak vagy egyoldalúak, a döntéshozatal is hibás lesz. A mai 

világban pedig a tömegmédia alig-alig objektív; vagyis a választások eredményét jelentősen 

befolyásolhatja. A manipuláció kiüresítheti a demokráciát; az aktusok megmaradnak, de a 

tartalom elvész; látszat-demokrácia alakul ki. (Erre sok példát lehet látni manapság).  

 

Fékek és ellensúlyok (egyensúlyok) 

Éppen azért, mert a demokrácia „tökéletlen” (Churchill szerint a demokrácia nem tökéletes és 

sok hibája van, de még mindig a legjobb a lehetőségek közül), az évszázados társadalmi 

gyakorlat „biztonsági szelepeket” alakított ki. Az uralkodást, az irányítást három három részre, 

három hatalmi ágra bontotta: 

1. A demokrácia gyakorlója a választott képviselők útján a parlament. Ő dönt az ország 

irányításáról, ő hozza a törvényeket. A parlament a törvényhozó hatalom. 

 

2. A parlament által kialakított keretek között a végrehajtást a parlament által kinevezett 

kormány biztosítja. A kormány tehát a végrehajtó hatalom. 
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3. A törvények betartását a bíróságok biztosítják és ha valahol törvényszegés van, ott 

büntetnek. A bíróságok az igazságszolgáltatási hatalom. 

Látható, hogy a hatalmi ágak funkcó szerint szét vannak osztva: a parlament hozza a 

törvényeket és irányítja a kormányt, de maga nem dönt a törvényesség felől és nem irányítja 

a társadalom működését; a kormány nem ellenőrzi a törvényességet, nem hoz törvényeket és 

beszámolási kötelessége van a parlament előtt; a bíróságok nem irányítják a társadalom 

működését és nem ők hozzák a törvényeket, csak betartásukat ellenőrzik. Ennek a három 

hatalmi ágnak elválasztottan és egymástól függetlenül kell működni – így tkp. bizonyos fokig 

egymást is ellenőrzik. Ezt a hármas tagozódású rendszert hívjuk a fékek és ellensúlyok 

(egyensúlyok) rendszerének. Ha ez a rendszer tökéletesen működik, a demokrácia is 

tökéletesen működik. 

Természetesen itt is vannak hiba-lehetőségek, torzítási lehetőségek. Miután a képviseleti 

demokráciában általában pártok közül választunk, előfordulhat (sőt, általában természetes 

dolog), hogy a győztes párt adja a kormányt (természetes dolog), ő van a parlamentben 

többségben, tehát szavazáskor az ő akarata, értéke és érdeke érvényesülhet (természetes 

dolog) és mivel a parlamentnek szava van a bírók kiválasztásában és a bíróságok 

működésében, itt is előfordulhat pártbefolyás. Vagyis: a fékek és ellensúlyok rendszere 

felborul; a demokrácia kiüresedik, látszatdemokráciává válik és lényegében a győztes párt 

irányít mindent. Erre nagyon sok példát láthatunk. Az ilyen rendszer formálisan ugyan 

demokrácia, de valójában a társadalom egy csoportjának diktatúrája.  

 

Az egyensúlyi helyzet másképp is megbomolhat: a parlament „belebeszél” a kormány és a 

bíróságok munkájába; utasításokat ad nekik (ez a parlamenti diktatúra); a kormány (vagyis a 

mögötte álló párt)  „hajtja uralma alá” a parlamentet és a bíróságokat (ez a pártdiktatúra) illetve 

– ez a legritkább – a bíróságok gyakorlata szabja meg a törvényhozás és a kormány 

tevékenységét. (bírói diktatúra). 
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Meg kell említeni még egy problémát. A bírák a törvényeket nem hozzák, hanem alkalmazzák. 

Amennyiben az adott törvény rossz, a bírónak azt a rossz törvényt kell érvényre juttatni. 

Sokszor előfordul – hol jogosan, hol nem – hogy egy adott törvény nem találkozik a társadalom 

igazságérzetével. A bírónak akkor is az érvényben lévő törvényt kell alapul venni. Sokszor 

mondják emiatt, hogy egy adott országban és adott esetben nem igazságszolgáltatás, hanem 

jogszolgáltatás történik. 

A demokrácia kulcspontja az információ. Kellő mennyiségű és minőségű információ nélkül 

illuzórikus minden korrekt döntés, vagyis a demokrácia alappillére veszik el. Ezen a téren a 

Digitális Kor komoly veszélyeket hozott, mert az információ-áramlás végletesen felgyorsult és 

tág lehetőségek nyíltak a manipulációra. Aki a média birtokában van, könnyedén tudja 

manipulálni a választópolgárok zömét. Ezért kritikusan fontos, hogy az emberek minél 

nagyobb hányada legyen média-művelt, azaz képes legyen tudatosan értékelni a birtokába 

jutott információt.  

 

 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

4.  A Socrative.com-ra vonatkozó utalásokat  lásd a függelékben 

 

 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 
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1. Mit jelent a „demos” és a „kratos”? 

a. „nép”-et és „hatalmat”. 

b. bemutatást és emelőt 

c. mintát és satut 

d. nem jelentenek semmit 

 

2. Mi a közvetlen demokrácia? 

a. amikor közvetlenül veszünk részt a tanácskozáson 

b. amikor mindenki részt vesz a döntésben 

c. amikor csak tízen vesznek részt a döntésben 

d. amikor csak a parlament vesz részt a döntésben 

 

3. Ma a világon milyen demokrácia a jellemző? 

a. a szabad választás 

b. a szabályozott választás 

c. a képviseleti 

d. a közvetlen 

 

4. Miért a közvetett (képviseleti) demokrácia jellemző manapság? 

a. nem az a jellemző 

b. mert a nők nem választhatnak 

c. mert csak a nemesek választhatnak 

d. mert nagy tömegek nem tudnak dönteni 

 

5. Mi a parlament? 

a. a beszélgetések helye 

b. a sporttalálkozók helye 

c. a pártelnökök találkozási helye 

d. a képviseleti demokrácia döntési helye 

 

6. Többek között mi kell a szabad választásokhoz? 

a. pontos és objektív információ 

b. sok barát 

c. egy jelölt 

d. sok ember 

 

7. Hányféle hatalmi ág van? 

a. egy, a párt 

b. kettő, a két párt 

c. három, a parlament, a kormány és a bíróságok 

d. négy, a négy párt 

 

8. Mi az a „fékek és ellensúlyok rendszere”? 

a. a kézifék és a lábfék 

b. a fék és a súlyzó 

c. a hatalmi ágak kiegyensúlyozottsága 

d. a lábfék és a gázpedál 
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9. Demokrácia-e a szabad választások? 

a. igen 

b. ha vasárnapra esik 

c. nem, csak ha kiegyensúlyozott és objektív információval párosul 

d. nem, soha 

 

10. Ki lehet-e a demokráciát üresíteni? 

a. igen, például ha az emberek nem tudnak objektíven dönteni 

b. nem, az mindig tele van 

c. igen, ha kiöntik 

d. a demokrácia különben is üres 

 

 

IGAZ – HAMIS KIJELENTÉSEK 

1. A demokrácia azt jelenti, a nép uralma.  IGAZ - HAMIS 

2. Athénban közvetlen demokrácia volt.  IGAZ - HAMIS 

3. Ma a világra a közvetlen demokrácia a jellemző.  IGAZ - HAMIS 

4. Ma azért nincs közvetlen demokrácia, mert nagyon sok ember együtt nem tud dönteni. 

IGAZ - HAMIS 

5. A képviseleti demokráciában a nép a hatalmat képviselők útján gyakorolja. IGAZ - 

HAMIS 

6. A képviseleti demokráciában nem kell szavazni.  IGAZ - HAMIS 

7. A parlament a közvetlen demokrácia színhelye.  IGAZ - HAMIS 

8. A három hatalmi ág: parlament, kormány, bíróságok.  IGAZ - HAMIS 

9. A három hatalmi ágnak egyensúlyban kell lenni.  IGAZ - HAMIS 

10. Minden hatalmi ágnak a másik kettőtől függetlenül kell működni.   IGAZ - HAMIS 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ ÁLLÍTÁSOK 

1. A demokrácia azt jelenti, hogy … (népuralom) 

2. A demokrácia ellentéte a … (diktatúra) 

3. A képviseleti (közvetett) demokráciában a hatalmat….. (képviselők útján) gyakorolják. 

4. A három hatalmi ág a…(parlament, a kormány és a bíróságok) 

5. Ha nincs objektív és pártatlan információ, a demokrácia… (kiüresedhet) 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Milyen demokrácia volt az ókori Athénben?  (közvetlen) 

2. Mi a képviseleti demokrácia? (a nép a hatalmat képviselők útján gyakorolja) 

3. Többek között mi szükséges az igazi demokráciához? (objektív és pártatlan 

információ) 
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4. Mi történik, ha a fékek és ellensúlyok rendszere nem működik? (sérül vagy meg is 

szűnik a demokrácia) 

5. Milyen veszélyt jelent a Digitális Kor a demokráciára? (a manipuláció veszélyét) 

 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a demokrácia   mibenlétével 

és fontosságával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja 

a modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe a demokráciának és a fékek-ellensúlyok rendszerének. 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 
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11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: DEMOKRÁCIA, FÉKEK ÉS ELLENSÚLYOK 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek elsajátitani, hogy : 

● mi a demokrácia és mi a diktatúra; 

● mi a különbség a közvetlen és képviseleti demokrácia között; 

● milyen esetben tud kiüresedni a demokrácia; 

● mi a fékek és ellensúlyok rendszere; 

● mi történik, ha a fékek és ellensúlyok rendszere nem működik. 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 
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Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● etika, politikatudomány 

● történelem, földrajz 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az a demokrácia és mi az ellentéte? 

● Mitől lesz demokrácia a demokrácia? 

● mi az a képviseleti demokrácia? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, mi a demokrácia? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat,  a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mit jelent ma a képviseleti demokrácia? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a képviseleti demokrácia jelentőségét. Csoportos vita 

is lehetséges. A tanár beszél az európai demokráciáról és annak  fontosságáról a társadalomban 

és a diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: A fékek és ellensúlyok rendszere  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli a magyarországi helyzetet? 
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Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló:  Demokrácia; fékek és ellensúlyok 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 

módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Demokr%C3%A1cia_(politikai_rendszer) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Demokr%C3%A1cia_(politikai_rendszer)
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2. http://politikapedia.hu/demokracia 

3. http://beszelo.c3.hu/cikkek/mi-a-demokracia-es-mi-nem 

4. https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-demokratikus-ertekek-megjelenese-a-

kozepiskolasok-csoportgondolkodasaban 

5. https://hu.wikipedia.org/wiki/A_hatalmi_%C3%A1gak_sz%C3%A9tv%C3%A1laszt%C3%A1sa 

6. https://index.hu/tudomany/til/2019/08/13/fekek_egyensulyok_ellensulyok_checks_and_bal

ances/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.MODUL 

TISZTESSÉG ÉS EGYENLŐSÉG 

 

Tisztesség 

http://politikapedia.hu/demokracia
http://beszelo.c3.hu/cikkek/mi-a-demokracia-es-mi-nem
https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-demokratikus-ertekek-megjelenese-a-kozepiskolasok-csoportgondolkodasaban
https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-demokratikus-ertekek-megjelenese-a-kozepiskolasok-csoportgondolkodasaban
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_hatalmi_%C3%A1gak_sz%C3%A9tv%C3%A1laszt%C3%A1sa
https://index.hu/tudomany/til/2019/08/13/fekek_egyensulyok_ellensulyok_checks_and_balances/
https://index.hu/tudomany/til/2019/08/13/fekek_egyensulyok_ellensulyok_checks_and_balances/
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Az angol eredetiben nem pontosan a „tisztesség” szerepel a címben, hanem a „fairness”, 

vagyis a „fair-ség”. A fair mint melléknév már régen meghonosodott a magyar nyelvben is, de 

főnévként még képzővel se használatos. Miután a „fair” melléknévnek rengeteg jelentése van: 

kifogástalan, igazságos, tárgyilagos, pártatlan, nem részrehajló, helyes, illendő, illő, 

méltányos, tisztességes, megengedett, lojális, rendes, jóravaló, korrekt,  nemes, becsületes,  

stb. (És ez a fair-nek csak egyik jelentéscsoportja. a G.B.Shaw „Pygmalion” – jából lett „My 

fair lady”-ben a fair csinos, kedves, aranyos, kedvenc, édes, stb. jelentéssel is bírhat). Mi a 

„tisztességet” válaszottuk, de a téma valakinek vagy valaminek a fair voltáról, fair 

viselkedéséről  szól. Ennek megfelelően, a „tisztesség” ebben a modulban szélesebb 

értelemben, mint a „fair” általános megfelelője szerepel. 

A tisztességes viselkedés több összetevővel bír: 

1. A partnert egyenrangú embernek, szándékaiban tisztességesnek, és érveivel 

tiszteletreméltónak kell tekinteni. (A tiszteletreméltó érv nem jelenti azt, hogy azt el kell 

fogadnunk – mindössze annak belátását és tiszteletben tartását jelenti, hogy a 

partnernek ugyanolyan joga a saját érveit használni és azokban hinni, mint mi 

használjuk saját érveintet és tiszteljük azokat.) 

 

2. A partneri kapcsolatben egyenesen, becsületesen, kiszámíthatóan kell viselkedni. 

Nem lehet érv „A cél szentesíti az eszközt” vagy az angol „All is fair in love and war” 

(Azaz „háborúban és szerelemben minden megengedett”.); nem lehet sunyin, 

kétszínűen viselkedni még ellenfelünkkel szemben sem. 

 

3. Ellenfelünk ugyanolyan jogosítványokkal bíró ember, mint mi magunk és bármilyen 

esetben, amikor jogosultlan előnyre tennénk szert, azt el kell hárítani – akármilyen 

előnyünk is származna belőle. Ellenfelünk legfőbb tulajdonsága, hogy ő is ember és ez 

minden ellenségeskedést felülír. (Erre utal a sportban szokásos „fair play” díj is.) A fairt 

ebben az esetben jogosan fordíthatánk „nagyvonalúnak” is.  

 

Meg kell mondani, hogy a tisztesség ilyen értelmezése – és főleg pedig az aszerint való 

viselkedés – meglehetősen ritka a politikában, ahol a „cél szentesíti az eszközt” nagyvonalú 

parancsa érvényesül. Emiatt a tisztességes politikai viselkedést sokszor tartják nevetségesnek 

és naívnak, de minimálisan is célszerűtlennek és haszontalannak. Ennek ellenére azonban a 

tisztességes viselkedés mint erkölcsi parancs nem pusztult ki a politikából és a társadalmi 

kapcsolatokban és miként az erkölcsös viselkedés általában mint „kategórikus imperatívusz” 

(lásd Kant: feltétlen, erkölcsi parancs) létezik, ennek megfelelője, a tisztesség (a fair 

viselkedés) igenis elvárható a politikában és a társadalmi életben.  

A fair, tisztességes hozzáállás és viselkedés elvárható volt még olyan complex esetben is, 

mint a németek szerepének értékelése a 2. világháborúban. (Amit tudvalevően a németek 

robbantottak ki.) Karl Jaspers, a híres német filozófus ennek kapcsán a „bűnösség” négy 

kategóriáját dolgozta ki: 

1. Jogi bűntett; a törvények megsértése. Ezt bíróság itéli meg és a bűnnek, a törvény 

megsértésének megfelelő büntető, megtorló intézkedést hoz.  
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2. politikai bűn. Miután politikai vezetőink a mi választásunk nyomán kerültek az adott 

pozícióba, az ő általuk elkövetett bármilyen bűnben mint választópolgárok, mi is 

részesek vagyunk. 

 

3. erkölcsi bűn. Tipikus esete a „parancsra tettem” bűncselekmény. Mindenki felelős a 

maga cselekedeteiért; nem lehet az említett „parancsra tettem” mögé bújni. 

Mindenkinek volt cselekvési alternatívája. Az ember itt saját „erkölcsi, lelkiismereti” 

bírósága lőtt áll. 

 

4. „metafizikus” bűn. Miután mindannyian emberek vagyunk, felelősek vagyunk azon 

bűnökért is, amelyeket más embertársaink követtek el, mi tudtunk róluk és nem tettünk 

ellenük semmit. Itt is saját lelkiismeretünk a vádló és a büntetést csa a Jóisten mérheti 

ránk. 

 

Látható, hogy Jaspers valóban fair módon állt mind a világhoz, mind az áldozatokhoz, mind a 

németekhez: a négyféle bűn alapján minden német bűnös a 2. világháború bűneiért, de csak 

a jogi bűntett az, ami effektive (fizikai)  büntetést érdemel (ez történt meg a Nürnbergi per 

során; itt a tényleges háborús bűnösöket itélték el) – de a lelkiismerete szerint minden 

németnek el kell számolnia magával.  A „fair”, a tisztesség tehát erkölcsi fogalom, amely 

minden embertől elvárható módon kell, hogy érvényesüljön. 

 

Egyenlőség 

A tisztesség legalapvetőbb feltétele annak elfogadása, hogy minden ember egyenlő. Ez a 

fogalom azonban tisztázásra szorul, hiszen tudjuk-látjuk, hogy minden ember más és más: 

életkora, neme, bőrszíne, hajszíne, vagyoni helyzete és még millió más lehetséges kritérium 

szerint. Fontos látnunk, hogy a differenciáló kritériumok mind másodlagosak az alapvető 

kritériummal szemben: a Földön egy emberi faj létezik és ebből következően és 

általánosan minden ember egyforma. Az egyenlőség tagadása lényegében fajelmélet: 

utóbbi szerint vannak jobb, értékesebb fajok (pl. az árják, mondták a németek a 2. világháború 

idején) és vannak „másodosztályú, szolgaságra termett fajok, mint a szlávok, a cigányok vagy 

a zsidók. (tkp. mindenki, aki nem árja, mondták) (Vallási szempontból is egyértelmű a helyzet: 

a keresztyén hit szerint az Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette (és 

nem a fehér embert, vagy a szőke-kékszeműt vagy mást, hanem „az embert”) és ebben a 

teremtésben mindenki egyformán részesedett.)  

Ugyanakkor nem mehetünk el szótlanul a szemmel látható különbségek mellett sem. Mi 

ilyenkor a teendő? Ha nem mindenki egyenlő, mesterségesen egyenlővé kell tenni..?! Itt 

nyilvánvalóan kétféle dolgot kell megkülönböztetnünk: 

1. valaki önhibáján kívül szegény, beteg vagy szenved valamilyen hiányt. Itt 

természetesen a társadalomnak kell valamilyen mértékig – ti. a társadalom teherbírása 

mértékéig – kompenzálnia a különbséget. Ilyen például a munkanélküli segély. Ez 

tulajdonképpen a társadalom kötelező szolidaritása az egyén iránt. 

 

2. valaki önhibájából lesz szegény, beteg, vagy szened el bármilyen hiányt. Ebben az 

esetben bizony az adott személy magát kell, hogy hibáztassa a bajért. Sok országban 
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az a rend, hogy ingyenes pl. a betegellátás, de ha a beteg dohányzik, akkor számára 

nem ingyenes a tüdőbetegségekkel kapcsolatos gyógyítás. Azzal ugyanis, hogy 

dohányzik, ő maga idézte elő magának a bajt.  

 

Az emberi jogok egyike a „az emberhez méltó élethez való jog”. Mit jelent ez..? Nyilván nem 

azt, hogy a társadalom (vagy valaki…?!) mindenkinek egyformán garantál egy házat, egy 

autót, napi háromszori meleg étkezést…  Fontos megérteni: mindenkinek garantálják a méltó 

élethez való jogot. Nem az életet magát, hanem az ahhoz való jogot. Hogy aztán ezt a jogot 

ki milyen mértékben képes valósággá változtatni, az mindenkinek az egyéni ügye, ügyessége, 

képessége, szerencséje. Hasonlóképpen a „jog előtti egyenlőség” mindenki számára 

természetes jog, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki egyformán bűntetlen vagy egyformán 

bűnös. Itt újra érvényesül az általános egyenlőség, de specifikusan minden eset más és más.  

 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 

 

Bevezető megjegyzések 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

 

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

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

többszörös választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan 

értékelhetők, a nyílt végű feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

 

4.  A Socrative.com-ra vonatkozó utalásokat  lásd a függelékben 

FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi az, hogy „fair”? 

a. szép 

b. szőke 

c. tisztességes 

d. balkezes 
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2. Jellemző-e a politikában a tisztesség? 

a. nem igazán 

b. igen, állandóan 

c. soha nem tisztességes senki se 

d. nem létezik olyan, hogy tisztesség 

 

3. Jellemző-e az emberekre a tisztesség? 

a. soha 

b. mindig 

c. jobbára igen 

d. csak a férfiakra 

 

4. Szükséges lenne-e a politikában a tisztesség? 

a. egyáltalán nem 

b. csak hétfőnként 

c. csak a miniszterekre nézve 

d. nagyon is 

 

5. Milyen szólás jellemzi sokszor a politikát? 

a. a cél szentesíti az eszközt 

b. eső után köpönyeg 

c. egy fecske nem csinál nyarat 

d. teher alatt nő a pálma 

 

6. Mit jelent a sportban a „fair play”? 

a. a győzelmet 

b. a vereséget 

c. a döntetlent 

d. amikor valaki becsületesen akar győzni 

 

7. Mit tartalmaz az Emberi jogok általános nyilatkozata? 

a. hogy a négerek feketék 

b. hogy a kínaiak sárgák 

c. hogy a nőknek kell szülni 

d. hogy minden ember egyenlő 

 

8. lehetnek-e vagyoni különbségek az emberek között? 

a. nem, mert az emberek egyenlők 

b. nem, mert az emberek nem egyenlők 

c. igen, mert a vagyonok lehetnek különbözők 

d. igen, mert hétfőn számolnak be róla 

 

9. Mit jelent az emberhez méltó élet joga? 

a. azt, hogy a jog egyenlő, de nem mindenki él egyformán vele 

b. azt, hogy mindenkinek legyen egy háza 

c. azt, hogy mindenkinek legyen két autója 

d. nincsen ilyen jog 
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10. Mit jelent a jog előtti egyenlőség joga? 

a. az, hogy mindenkinek van valamilyen joga 

b. azt, hogy senkinek sincs semmi joga 

c. azt, hogy a jog mindenkire egyformán vonatkozik 

d. nincsen ilyen jog 

 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A „fair” azt jelenti, hogy „szőke”.   IGAZ - HAMIS 

2. A „fair play” a sportban azt jelenti, hogy tisztességes eszközökkel nyerni. IGAZ - HAMIS 

3. A politikában mindig jellemző a tisztesség…. IGAZ - HAMIS 

4. A társadalomban sehol nincs tisztesség.   IGAZ - HAMIS 

5. A jog mindenkire egyformán vonatkozik.   IGAZ - HAMIS 

6. A bíróság előtt a nőknek több joguk van.   IGAZ - HAMIS 

7. Minden ember egyenlő.   IGAZ - HAMIS 

8. Nem lehetnek vagyoni különbségek emberek között.   IGAZ - HAMIS 

9. Az ember azért is felel, ha más okozott kárt és ő nem akadályozta meg.   IGAZ - HAMIS 

10. Minden embernek jár egy ház. IGAZ - HAMIS 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK 

1. A tisztesség a politikában…(is szükséges lenne) 

2. A tisztesség a sportban azt jelenti, hogy…(tisztességes eszközökkel küzdeni.) 

3. A tisztességes ember…(értékesebb és megbecsültebb) 

4. Minden ember…(egyenlő) 

5. A jog előtti egyenlőség azt jelenti, hogy…(a jog mindenkire egyformán vonatkozik) 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a „fair play” a sportban? …(Tisztességes eszközökkel küzdeni) 

2. Mi a gyakori a politikában?   (az, hogy a cél szentesíti az eszközt) 

3. Jellemző-e a társadalomra a tisztesség?   (általában jellemző) 

4. Mi a jog előtti egyenlőség? (az, hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak) 

5. Mit jelent, hogy minden ember egyenlő?   (azt, hogy mindenkinek egyenlő jogai vannak) 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a tisztesség és az egyenlőség   

mibenlétével és fontosságával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe az egyenlőségnek és a tisztességnek 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 

 

10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 
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13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 
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Cím: TISZTESSÉG, EGYENLŐSÉG 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek elsajátitani, hogy : 

● mi a tisztesség; 

● mi a különbség a tisztességes és a tisztességtelen  között; 

● milyen esetekben jellemző a tisztesség; 

● mi az egyenlőség tartalma; 

● mi történik, ha az emberek nem egyenlők. 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● etika, politikatudomány 

● történelem, földrajz 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mi az a tisztesség és mi az ellentéte? 

● Mitől lesz valaki tisztességes? 

● mi az emberek közti egyenlőség? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, mi a tisztesség? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat,  a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mit jelent ma a tisztesség a politikában és a társadalomban? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a tisztesség jelentőségét. Csoportos vita is lehetséges. 

A tanár beszél a tisztességről és annak  fontosságáról a társadalomban és a diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: Az egyenlőség a társadalomban  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli a magyarországi helyzetet? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló:  Tisztesség, egyenlőség 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 

módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 
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egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-

szotara-1BE8B/t-4D5B8/tisztesseg-4F635/ 

2. https://www.gyakorikerdesek.hu/tudomanyok__egyeb-kerdesek__2310887-mit-jelent-a-

becsuletesseg-a-tisztesseg 

3. http://users.atw.hu/hazidoga/tisztesseg.html 

4. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-

szotara-1BE8B/e-e-2529E/egyenloseg-257E9/ 

5. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/59/a-ferfiak-es-nok-kozotti-egyenloseg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/t-4D5B8/tisztesseg-4F635/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/t-4D5B8/tisztesseg-4F635/
https://www.gyakorikerdesek.hu/tudomanyok__egyeb-kerdesek__2310887-mit-jelent-a-becsuletesseg-a-tisztesseg
https://www.gyakorikerdesek.hu/tudomanyok__egyeb-kerdesek__2310887-mit-jelent-a-becsuletesseg-a-tisztesseg
http://users.atw.hu/hazidoga/tisztesseg.html
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/e-e-2529E/egyenloseg-257E9/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/e-e-2529E/egyenloseg-257E9/
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/59/a-ferfiak-es-nok-kozotti-egyenloseg


271 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.MODUL 

JOGÁLLAMISÁG 

 

Törvények és szabályok 

 

Az ember társadalmi lény; kisebb-nagyobb kollektívákban él egyidőben: a családban, 

iskolában, munkahelyen, a lakóhelyen, az országban, Európában, a Földön. A közösségi élet 

azzal jár, hogy sok más emberrel egyidőben élünk és tevékenykedünk: velük találkozunk, 

barátkozunk, vitatkozunk, vetélkedünk, harcolunk, stb. Annak érdekében, hogy ez az 

együttélés minél zökkenőmentesebb és minél értelmesebb (célravezetőbb) legyen, a 

társadalom szabályozza az együttélés mikéntjét: 

● szabályozza, hogy a társadalom tagjai milyen jogokkal rendelkeznek és milyen 

kötelességeknek kell eleget tenniök.  

 

● szabályozza az együttélés elveit és gyakorlatát. Ezek két formában jelenhetnek meg: 

írott szabályok és íratlan szabályok, konvenciók. Az írott szabályok újra csak kétfélék 

lehetnek: szabályok és törvények. 
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A társadalomnak ezen szabályok és törvények alkotta szövete a társadalom (állam) jogi 

szerkezete. Ha ez a szerkezet objektív és nem részrehajló, azaz minden állampolgárra 

egyaránt és egyenlő mértékben vonatkozik, akkor ezt „jogállamiságnak” hívjuk. (Az angol 

megnevezés képletesebb: „rule of law”, vagyis: „a jog uralma”. Azt jelzi, hogy nem az ember 

uralkodik a jog felett és használja, ahogy és amire neki tetszik, hanem fordítva: a jog diktál és 

mindenkire nézve egyformán kötelező. Ezt mutatja a jog istennőjének, Justitiának szokásos  

ábrázolása: 
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az istennő szeme be van kötve, tehát nem láthatja, ki van előtte (jogi egyenlőség), jobb 

kezében mérleg (kinek van igaza), bal kezében kard (a jog kikényszeríthetősége) 

 

A jogállamiság „szövete” 

Minden állampolgár rendelkezik jogokkal; ezeket legalapvetőbben az ENSZ által  1948-ban 

elfogadott „Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata” tartalmazza. Jogokat csak bírósági ítélet 

vonhat el az embertől (pl. börtönbüntetésnél a szabad mozgáshoz való jogot.) 

Érdekes a jog és az erkölcs viszonya.  A jog (a törvények) kikényszeríthetőek, az erkölcs 

parancsai azonban nem: ezek a társadalom elvárásai. Ugyan a társadalom is tud büntetni 

(megvetéssel, kirekesztéssel) és ezek a büntetések sokszor fájdalmasabbak a jogi 

büntetésnél, de írásos jogalapja a társadalomnak erre nincsen.  

Hasonlóképpen érdekes a jog és az igazság viszonya. A jogot az ember alkotja (általában a 

múlt tapasztalatai alapján) és mint ilyen, nem tökéletes. (Ezért van gyakori törvénymódosítás 

a parlamentben; a törvényeket finomítják és lehetőleg összhangba hozzák a társadalom 

igazságérzetével)  Az igazság ugyanis erkölcsi és nem jogi kategória; a társadalom 

értékitéletét tükrözi. A tételes jog és a társadalom igazságérzete nem mindig találkozik (ilyen 

példa a halálos ítélet) és ilyenkor a társadalom sokszor érzi (hol jogosan, hol nem), hogy nem 

igazságszolgáltatás, hanem „csak” jogszolgáltatás folyik az adott országban vagy az adott 

esetben.  
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A jog „párja” a kötelezettség. Ez az, amit az ember megtenni köteles. Itt is meg kell 

különböztetnünk a jog által kikényszeríthető kötelezettséget és a társadalom elvárásait. Ezen 

utóbbiak nem kényszeríthetők ki; ezek lényegében erkölcsi elvárások. Itt újra felmerül a 

társadalom igazságérzete és erkölcsi elvárása: ezeket íratlan szabályoknak hívhatnánk. Az 

írott és íratlan törvények és az írott és íratlan szabályok kérdésének könyvtárnyi irodalma van; 

sokan látják úgy, hogy az íratlan szabályok erősebbek az írottaknál, mivel  a társadalom 

elvárására és az ember erkölcsére, becsületére támaszkodnak. (A régebbi időkben gyakran 

fordultak elő íratlan adósságlevelek (ld. Jókai műveiben) és ezek a becsületbeli adósságok 

(már ti. a nem teljesítésük) igen gyakran vezetett öngyilkossághoz, mert „becsület nélkül nem 

lehet élni”).  

Fontos megemlíteni, hogy a kötelezettség nem vonatkozhat olyan személyre, aki azt fizikailag 

nem tudja teljesíteni. Eszerint a „jobb kézzel való tiszteletadás” parancsa a katonaságnál 

nyilvánvalóan nem vonatkozhat egy jobb kezét elvesztett emberre.  

A társadalom igazságérzete szerint az ember jogai és kötelezettségei összefüggnek és a jogok 

a kötelezettség teljesítéséből fakadnak. (Vagyis, aki nem teljesíti kötelezettségeit, az elveszti 

jogait). Ez ekölcsileg így van, jogilag azonban nem.  (Újabb példa, ahol a jog és a 

társadalom igazságérzete nem találkozik) Jogai a gyilkosnak is vannak.  

A szabályok „alacsonyabb rendűek”, mint a törvények. Általában ugyan egy részük 

kikényszeríthető (ha valaki nem teljesíti, szabálysértést követ el és az büntethető), de a 

szabálysértés „bocsánatosabb bűn”, mint a törvénysértés. Az íratlan szabályokat egyáltalán 

nem lehet kikényszeríteni – hacsak nem tartjuk kényszerítő erőnek a társadalom itéletét, 

nyomását vagy éppen büntetését. Az íratlan szabályok is az erkölcs kategóriájába tartoznak 

és miként az erkölcs általában, az íratlan szabályok se kényszeríthetőek ki. (Van ugyan az 

erkölcsnek néhány olyan mozzanata vagy összetevője, amit írott szabályok, sőt törvények is 

szabályozhatnak: ilyen pl. az erkölcstelen viselkedés tilalma, a „mutogatós bácsik”, stb. A 

rendszerváltás előtt törvény tiltotta a prostitúciót: ez volt a híres „ktk”: keresetszerű titkos 

kéjelgés. A rendszerváltás után ez a kategória a magánszférába vonult és ma nem 

büntethető.)  

Az állam felvázolt jogi struktúrája minden államban más és más. Általában az adott ország 

történelmére és tradícióira támaszkodik, illetve – főleg erkölcsi vonatkozásban – a 

valláserkölcsre. Ez utóbbi pedig vallásonként másképpen értelmezhető; a muzulmán államok 

közül sokban van érvényben a Korán-ból származtatott jog és kötelesség, a „saria”. A 

különböző országok joggyakorlata általában különböző, bár az eltérések kultúrkörönként nem 

túl nagyok. (pl. az európai jog és erkölcs nagymértékben hasonló Európa összes országában.  

A jogállam alapvető kritériuma, hogy a szabályok és a törvények egyforma mértékben 

és módon vonatkoznak minden emberre. Ha ez nem következik be, nem beszélhetünk 

jogállamiságról és demokráciáról; az adott társadalom diktatórikus berendezkedésű, 

bármennyire is fenn van tartva a demokrácia látszata. 

 

 

OKOSTELEFONOS VÁLTOZAT 
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FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi a törvény? 

a. amit a törvényhozó hatalom annak deklarált 

b. ami a futballt szabályozza 

c. ami azt rögzíti, hogy a gyerekeknek mit kell enni 

d. Magyarországon nincsenek törvények 

 

2. Mi a jog? 

a. ami azt rögzíti, hogy én mit csinálhatok 

b. ami azt rögzíti, hogy az embereknek mik a kötelezettségei 

c. amivel az emberek a társadalomban rendelkeznek és megtehetnek 

d. ami a fociban a lesállást szabályozza 

 

3. Mi a kötelezettség? 

a. amit nekem szabad 

b. amit mindenkinek szabad 

c. amit senkinek se szabad 

d. amit az embernek meg kell tennie 

 

4. Mi a szabály? 

a. ami rám nem vonatkozik 

b. ami csak a férfiakra vonatkozik 

c. ami az emberek tetteit és társadalmi viselkedését szabályozza 

d. nem léteznek szabályok 

 

5. Mi a törvény és az erkölcs viszonya? 

a. a törvény kikényszeríthető, az erkölcs nem 

b. az erkölcs írott, a törvény nem 

c. az erkölcs kötelező, a törvény nem 

d. egyik se kötelező 

 

6. Mi a szabály és a törvény viszonya? 

a. a szabály fontosabb 

b. a szabály írott, a törvény nem 

c. a törvény magasabb rendű 

d. nem állnak semmilyen viszonyban 

 

7. Mik azok az íratlan szabályok (vagy törvények)? 

a. amik kimaradtak a Bibliából 

b. amik kimaradtak a tankönyvekből 

c. amik benne vannak a tankönyvekben 

d. a társadalom erkölcsi elvárásait megfogalmazó szabályok és elvek 

 

 

8. Mi a jogállamiság? 

a. a jogtalanság uralma 

b. az uralkodó joga 
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c. amikor az állam a  jog 

d. amikor a törvények és szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak 

 

9. Mi történik, ha megszűnik a jogállamiság? 

a. semmi 

b. új pártok jönnek 

c. megszűnik a demokrácia 

d. megszavaznak új törvényeket 

 

10. Miért van bekötve a szeme Justitiának, a jog istennőjének? 

a. mert fáj a szeme 

b. mert előtte mindenki egyenlő 

c. mert most operálták 

d. nincs is bekötve a szeme 

 

 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A törvényeket a parlament hozza.   HAMIS - IGAZ 

2. A törvényeket nem kötelező betartani.   .   HAMIS - IGAZ 

3. A törvények betartása kikényszeríthető.   .   HAMIS - IGAZ 

4. A szabályok egyenrangúak a törvénnyel.   .   HAMIS - IGAZ 

5. Íratlan szabályok nem léteznek.   .   HAMIS - IGAZ 

6. A törvény és a kötelezettségek kikényszeríthetőek.   .   HAMIS - IGAZ 

7. A jogok a kötelezettségből származnak.   .   HAMIS - IGAZ 

8.  Jogállamban mindenki egyforma jogokkal rendelkezik.   .   HAMIS - IGAZ 

9. Ha a jogállam megszűnik, a demokrácia is megszűnik.   .   HAMIS - IGAZ 

 

 

KIEGÉSZÍTENDŐ KIJELENTÉSEK. 

1. Jogok azok, amelyekkel minden ember…(rendelkezik) 

2. A jogok nem függnek a …(kötelességek teljesítésétől) 

3. A törvények betartása …(kikényszeríthető) 

4. Az íratlan törvények ….(erkölcsi parancsok) 

5. A jogállam az, amikor a törvények…(mindenkire egyformán vonatkoznak) 

 

 

 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK 

1. Mi a törvény?  (Amit kötelező betartani) 
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2. Mik a kötelezettségek?  (amit a társadalom teljesítésre előír) 

3. Mik az emberi jogok?  (amit a demokratikus társadalom mindenkinek biztosít) 

4. Mi az íratlan törvény?   (a társadalom erkölcsi elvárása, parancsa) 

5. Kikényszeríthető-e az íratlan törvény?  (Nem) 

 

 

 

 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy megismertesse tanulókat a jogállamiság   mibenlétével és 

fontosságával. 

 

2. Mivel a modul anyaga sok szálon kötődhet a technikához és technológiához 

(mikroelektronika) fontos, hogy a pedagógus hétköznapi példákkal illusztrálja a 

modul mondanivalóját. 

 

3. Fontos, hogy a tanulók pontosan megértsék, hogy a Digitális Korban mi a 

szerepe a jogoknak és a kötelezettségeknek. 

 

4. A tananyag zöme a hagyományos, frontális tanítást célozza. Célszerű azonban, 

hogy a pedagógus bátran alkalmazza az újabb, innovatív,  a tanulókat aktívabb 

részvételre sarkalló oktatási módszereket is. 

 

Megjegyzések az elektronikus változathoz 

5. Az elektronikus változat fóliáit a jelen, magyar nyelvű kiegészítés nem 

tartalmazza; a fóliák eredeti angol nyelven állnak rendelkezésre. 

 

6. A fóliák az írott változat témasorrendjét követik, de nem teljes mértékben. A 

fóliákat a pedagógus szabadon kicserélheti a sajátjaival. 

 

7. Néhány fólia az írott anyaghoz képest némi többlet-ismeretet is nyújt. 

 

Megjegyzések az okostelefonos változathoz 

8. A modul anyagát összesen harminc feladat öleli fel. Az értékelés az adott 

pedagógus szuverén joga, de javaslatunk szerint huszonöt vagy több jó válasz jeles 

érdemjegyet érdemel.  

 

9. A pedagógus döntése szerint az okostelefonos változat helyettesítheti a 

tankönyvben található házi feladatokat. 
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10. A változat a „Socrative” közismert és a világon a leginkább használt app-hoz 

kötődik. Ez az egyéni tanulást és az órai munkát egyaránt segítheti. 

 

11. A pedagógusnak szabadságában áll több vagy más feladatokat is feladni az 

okostelefonos változat alkalmazása során. A kérdéseket illetve a feladatokat a 

pedagógusnak kell a Socrative-be bevinni. 

 

12. A Socrative” app leírása az Interneten hozzáférhető, de a Függelékben itt is 

csatolásra kerül. 

 

13. Az okos telefon alkalmazását a projekt résztvevői nyomatékosan ajánlják. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók előszeretettel használják a mobil 

telefonjukat és a tiltás általában sehová nem vezet – ugyanakkor a tanításban nagyon 

hasznos segítséget tud nyújtani.  

 

A kiegészítendő mondatok ill. kérdésekre adott válaszokat a pedagógusnak kell kiértékelni. A 

javasolt változatokon kívül számos helyes megfogalmazás is lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRATERVEZET – MINTA 



279 
 

ELSŐ RÉSZ 

 

Szint/Osztály 9 – 12 (Életkor 15-18) 

Cím: JOGÁLLAMISÁG 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek elsajátitani, hogy : 

● mi a társadalom működésének alapfeltétele; 

● mi a különbség a törvény és a szabály  között; 

● mi a törvénytisztelet; 

● mi a jogállamiság; 

● mi történik, ha nincs jogállamiság. 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

● etika, politikatudomány 

● történelem 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

1. tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mik  azok a jogok és kötelezettségek? 

● Mi a törvény és mi a szabály? 

● mi az emberek közti egyenlőség? 

A tanár gondoskodik róla, hogy a diákok figyelmét felkeltse a téma iránt. (A kérdéseket ebben a 

fázisban nem kell kimerítően megtárgyalni.)    

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, mik a jogok és kötelezettségek? 

Módszer:  

Játékos formában is meg  lehet a témát tárgyalni. A diákok leírják saját gondolataikat,  a tanár 

pedig kiértékeli a tanulók által felvetett gondolatokat, példákat.   

 

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

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

Felhasznált idő: 8 perc  

 

Harmadik tevékenység: Mit jelent ma a törvény és a szabály? 

Módszer:  

A diákok megvitatják, hogyan értékelhetjük a két fogalom különbségét és jelentőségét. Csoportos 

vita is lehetséges. A tanár beszél a törvényről és annak  fontosságáról a társadalomban és a 

diákok vitájáról.   

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc  

Negyedik tevékenység: Az egyenlőség a társadalomban – mi az a jogállam?  

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést és a diákok ezt megbeszélik. Beszélgetési pontok lehetnek: ki hogyan 

értékeli a magyarországi helyzetet? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc  

 

Ötödik tevékenység: Összefoglaló:  Jogállamiség 

Módszer:  

A tanár összegfoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján a diákok kaphatnak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc  

 

Az osztálymunka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

szabványos, hanem innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, 

a csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott 
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módszertanhoz rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem biztos, hogy 

egy tanórában  tanítható, hanem két vagy akár háromban, az adott nem szabványos 

módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

(Az angol alapváltozatban felsoroltakon kívül) 

 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Jog 

2. https://e-justice.europa.eu/content_international_law-10-hu.do 

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6telezetts%C3%A9g 

4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Lelkiismeret 

5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Erk%C3%B6lcs 

6. https://hu.wikipedia.org/wiki/Etika_(filoz%C3%B3fia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jog
https://e-justice.europa.eu/content_international_law-10-hu.do
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6telezetts%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lelkiismeret
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erk%C3%B6lcs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Etika_(filoz%C3%B3fia)
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FÜGGELÉK 1 

CSR (VÁLLALATI – ÁLLAMPOLGÁRI - KÖZÖSSÉGI)  TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

 

 

A társaság célja (ROI = Return on Investment) 

(ROI= a befektetés megtérülése 

 

A múlt század első felében a gazdasági társaságok fő és egyetlen célja a profit 

megszerzése volt. (Milton Friedman azt mondta: „A profit maximalizálása a társaság egyetlen 
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célja”). Bár folytattak róla vitát , ez a szabály sokáig uralkodott. Igaz, mások, mint például a 

Maslow-diagram szerzője, a társaság számára más feladatokat is megfogalmaztak. 

Ennek ellenére az olyan bejegyzések, mint a „vevői elégedettség”, „alkalmazottal való 

elégedettség” vagy „innovációs struktúra”, továbbra is a „belső” vállalati kérdések közé 

tartoztak. Az első lépés a „kifelé” fordulás volt, mivel a vállalatnak más felelősségei is lehetnek, 

nem csupán a profit maximalizálása. Az a vélemény, hogy egy vállalat nem vákuumban 

működik, hanem egy kisebb vagy nagyobb társadalom közepette – azaz a társaság és a 

társadalom elkerülhetetlenül befolyásolják egymást – abban az időben kezdődött, amikor az 

ökológusok a környezet szennyeződése miatt kezdtek aggódni. 

Eennek kezdete volt a Donella H. Meadows és mások  1972-ben megjelent világhírű 

„Növekedés korlátai” című könyve. Könyvükben a szerzők elemezték az energiát, az 

élelmiszereket, a különböző ásványi anyagokat és a globális tendenciákat – a környezet 

szennyezését is. 

   

 

A híres „Növekedés korlátai” című könyv és 30 évvel későbbi frissített változata 

 

Ez volt a világ legfontosabb és leginkább befolyásoló könyve a múlt század második 

felében a világon, és arra késztette a vállalatokat, hogy nézzék meg a fizikai korlátaikat is. A 

tudósok hamarosan egyetértettek abban, hogy egy társaságnak (amerikai angolul: a 

corporation) a tisztán gazdasági kérdéseken – a profit maximalizálásán – túl más 

felelősségekkel is rendelkeznie kell. A tudós arra a következtetésre jutott, hogy általában egy 

társaságnak/vállalatnak négy általános felelősséget kell viselnie: 

 gazdasági felelősséget; 

 jogi felelősséget; 
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 erkölcsi felelősséget; 

 emberbaráti felelősséget. 

Mint a tudományos világban szokás, a tudósok elkezdték meghatározni, hogy mit 

jelenthet a felelősség, és az mit tartalmaz. Előzetesen megállapodtak abban, hogy az alapvető 

felelősség azért a profit maximalizálása („gazdasági felelősség”), de  hamarosan 

megállapodás születik a másik három tartalmáról is. 

A tudósok konszenzusos véleményre jutottak: a gyakorlatok, a tartalom, a megközelítések és 

az eljárások az egész világon kezdtek hasonlóak lenni. A megközelítés és a tartalom 

egységesítése azt jelenti, hogy a szabványosítás és a nemzetközi szervezet megkezdi az 

egységesítési tevékenységét. Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) hamarosan 

javaslatot tett a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) nemzetközi szabványára, és 

hosszú előkészítő munka végén az ISO26000: 2010 nemzetközi szabvány  meg is jelent. 

Nagyon sok nemzetközi szabvány létezik. Mivel az adott szabvány tartalma ismert és 

Alaszkától Új-Zélandig átvételre került, minden vállalat tudja, hogy mit jelent: "cégünk 

garantálja a minőséget az ISO9000 szabvány szerint". Ennek igazolására léteznek olyan 

szolgáltató cégek, amelyek jogosultak (akkreditáltak) a cég tevékenységének vizsgálatára és 

aláírására: „igen, az ISO9000 szabályokat követik”. 

Ennek megfelelően lehetőség van egy vállalat vizsgálatára (auditálására) a nemzetközi 

szabványnak megfelelően. A világ gyakorlatilag minden nagyvállalata elfogadta ezt a 

szabványt, azaz illeszkedik a koncepcióhoz, annak megközelítéséhez és tartalmához. 

Tevékenységeik megfelelőségét az auditorok rendszeresen ellenőrzik; akiknek viszont 

rendszeresen képzniük kell magukat a választott szabvány új verzióiban. Ilyen képzések nélkül 

az auditor elveszíti hatalmát az ellenőrzések elvégzéséhez. 

A CSR nemzetközi szabványban a gazdasági és jogi követelmények nyilvánvalóak 

voltak. Teljesen új az etikai felelősség és a jótékonysági felelősség, amelyek egyértelműen a 

vállalat (társaság) figyelmét a külvilágra fordítják: egyértelműen jelzik, hogy a "minden áron 

nyereség" nem vonatkozhat egy tisztességes, felelősségteljes vállalatra, mivel más vállalati 

felelősségeknek is meg kell felelniük. Tehát a híres mondás, hogy „minden tisztességes a 

szerelemben és a háborúban”=”all is fair in love and war” (és a profitért folytatott harcban), 

nem érvényes. 

 

ETIKA 
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Az etika érdekes szempont. Az etika az emberi erkölcsi kérdéseket olyan fogalmak 

meghatározásával próbálja megoldani, mint a jó és a gonosz, a helyes és a rossz, az erény 

és a bűn, az igazságosság és a bűnözés (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics) Igaz, hogy „az 

emberi etika” létezik, és az egész emberiségre vonatkozik, de az etikai szabályokat valójában 

az adott közösség határozza meg. Ezért előfordulhat, hogy az, ami az egyik közösségben 

etikus, a másikban nem az. 

(A kannibálok társadalmában az emberek ételként való elfogyasztása normális, etikus 

cselekedet volt.) Mivel korábban, az ókorban, a héber és a görög kultúrában, az etika isteni 

eredetű volt, tehát az etika magasabb és súlyosabb értéket képviselt, mint a jogrendszer 

(Szophoklész Antigoné-jában, a király rendelete (= a törvény) ellenére, Antigoné eltemeti 

testvérét, mert „ez az istenek etikai rendje” - még akkor is, ha tette miatt halálra ítélik.) 

Az etikára nincs törvény, de az etikai kódex sok közösségben létezik. 

Etikai kódex 

Az esetek többségében nincs írott szabály az etikára. „Érezhető”, „érthető”, de írott 

szabályok nem léteznek. (Időnként a „társadalom magatartási kódexe” elnevezésű könyvek 

jelennek meg a könyvesboltok polcain. Különböznek az etikától, ám mégis nagyon sok dologra 

utalnak.) 

Mivel nincs az etikát szabályozó törvény, az etikus magatartás nem érvényesíthető. Az 

egyetlen erő a társadalom véleménye, de ez néha erősebb, mint a törvény, különösen a kisebb 

társadalmakban. 

Számos filozófus megvitatta az etika lenyűgöző erejét a jogrendszer felett. 

Nevezetesen, Immanuel Kant, a híres német filozófus (1724-1804) az etikai szabályokat 

„kategórikus imperatívumnak”, azaz etikai rendnek nevezi, amely erősebb, mint bármi más. 

Etikai szempont az összes CSR vonatkozásában: a polgárok, a vállalati és a közösségi 

társadalmi felelősségvállalás szempontjából. Halljuk néha, hogy az etikai szabályok nem 

hajthatók végre, és bizonyos vélemények szerint ez az az ok, amiért erősebbek. (Az etikai 

szabályok szerint az őszinteség és a közösség a végrehajtó erő.) 
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Immanuel Kant 

 

Az etika általában a következőképpen épül fel: 

1. Az állampolgár / vállalat / közösség rögzíti értékeit; 

2. Az érték alapján alapelveket határoznak meg; 

3. Az alapelvek alapján a gyakorlat követi azokat. 

A sorrend: ETIKAI ÉRTÉKEK > ETIKAI ELVEK > ETIKAI GYAKORLAT 

Fontos megjegyezni, hogy etikát meg lehet tanulni, de nem lehet tanítani. A „tanítás” 

csak a minta segítségével lehetséges; a gyerekek megtanulják, mi az etikus, egyszerűen 

megfigyelve, hogyan viselkedik a család és a nagyobb közösség. Ezért néhány gyerek úgy 

gondolja, hogy „etikus” (ez normális) az átok, míg mások nem is értik, amit a másik gyerek 

mond.  

Az etika egyik legnagyobb könyve a Biblia – nevezetesen az Ószövetség. Azt is 

hangsúlyozza, hogy az etika Istentől való, ezért följebbvaló, mint a törvény. Az etika nagyon 

különleges kérdése az úgynevezett „theodicea”, azaz „az erkölcs, az Isten jogszerűsége”, 

„Isten igazságossága”: ha Isten jó, akkor kitől származnak a világ problémái ?! Az 

Ótestamentumban az etikáról (és a teodiceáról) a legjobbak közé tartozik a „Jób könyve”.  

Azt olvassuk, hogy két „rend” létezik a világon: fizikai rend és etikai rend, és míg a 

fizikai rend „rendben van”, az etikai rend messze elmarad tőle. Azt állítja, hogy az 

emberiségnek szinte korlátlan lehetőségei vannak a tudomány és a technológia területén, ám 

az etikai valóság messze lemarad. Mintha a Jób könyve körülbelül napjainkról szólna, vagy a 

digitális korról. Mivel az internet virtuális világában a virtuális valóság az embereket 

„névtelenné” teszi, az etika és az erkölcs is sokkal lazábbá válik. (Beszélgethetünk másokkal 

még meztelenül vagy evés közben is, ezt soha nem tennénk meg a valóságban.) Tehát a 

digitális kor egyik veszélye az etika és az erkölcs eltorzulása, eltűnése. 
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Ilja Repin: Jób és barátai 

 

FILANTRÓPIA 

A meghatározás alapján a filantrópia =jótékonyság és az emberiség szeretetét jelenti. 

A hagyományos modern meghatározás az "életminőségre összpontosító 

magánkezdeményezések a közjó érdekében", amely ötvözi az eredeti humanista 

hagyományokat a 20. században kialakult társadalomtudományos szempontokkal. A 

meghatározás emellett ellentétben áll a jótékonysággal mint üzleti törekvésekkel, amelyek 

magánjellegű kezdeményezések, például az anyagi haszon összpontosítása, és a 

kormányzati törekvésekkel, amelyek közjó érdekében végzett állami kezdeményezések, 

például a közszolgáltatások nyújtására összpontosítanak. Az embert, aki gyakorolja a 

jótékonyságot, jótékonykodó/adakozó embernek nevezik. 

A jótékonyságnak megkülönböztető tulajdonságai vannak az adománnyal szemben; 

nem minden adomány jótékonyság, vagy fordítva, bár a gyakorlatban elismert mértékű 

átfedések vannak. A gyakran említett különbség az, hogy az adományozás célja egy adott 

társadalmi probléma fájdalmának enyhítése, míg a jótékonyság a probléma kiváltó okainak 

megválaszolására törekszik – a különbség az ismert közmondással kapcsolatos: a hal ajándék 

egy éhes ember számára, szemben azzal, hogy megtanítjuk halászni. 

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

ADOMÁNYOZÁS 

Az adományozás gyakorlata egy emberi cselekedet, vagyis segítségnyújtás annak, 

akinek szüksége van rá. (https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_(practice)  
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Egy hindu nő adakozás közben 

 

 A jótékonyság és az adományozás még inkább ellentmondásban vannak az eredeti 

„minden áron profit” megközelítéssel: míg az etika nem feltétlenül csökkenti a profitot, a 

jótékonyság és az adományozás mindenképpen. Ennek ellenére egyértelmű jelei vannak, 

hogy a vállalatok (a polgárok, vagy a közösségek) rájönnek arra: nem vákuumban élnek, és 

felelősek a környező világért. Fontos tudni: a jótékonyság vagy az adományozás soha nem 

kötelező tevékenység. Aki képes – segít , aki nem tud – az nem segít. 

 Nincs leírás, nincs szabály, nincs elvárás és nincs kötelező intézkedés. A jótékony vagy 

az adományozó személy / társaság / közösség nagyon gyakran követi a latin mondást: 

„Hodeas mihi, cras tibi”. Vagyis, ami ma történik velem, megtörténhet veled holnap, vagy 

fordítva: amire ma szükséged van, holnap nekem is szükségem lehet rá.” Ezért a CSR az 

etikai és humanitárius felelősség valódi jele az, hogy segítsek a szükségben. És még akkor is, 

ha azt vállalatok akciójaként hozták létre, mehet polgárok vagy – akár kisebb, akár nagyobb – 

közösségek számára. 

 

 

OKOSTELEFONOS VERZIÓ 

 

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

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

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

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

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

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

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3.  Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

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

 

Konkrét megjegyzések az okostelefonos verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.); ezek a  modul 

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

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

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait.  

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

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet 

ennek megfelelően módosítani kell. 

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

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

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

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

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

diákok lelkesebben követik őt. 

 

1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

 

1. Mi volt az eredeti CSR? 

a. Fősebész. 

b. Koncepcionális regionális ellátás. 

c. Vállalati társadalmi felelősségvállalás. 
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d. Csád rendszeres kiegészítése. 

e. Kínai reaktor támogatása. 

 

2. Mi volt a vállalat eredetileg egyetlen célja? 

a. Készítsenek kenyeret. 

b. Munkahelyet biztosítson a munkavállalók számára. 

c. Repülőgépek javítása. 

d. Minden áron nyereséget termeleni. 

e. Adományokat adni. 

 

3. Miért kezdtek a vállalatok a saját kapuikon túlra nézni? 

a. Mert azokon keresztül jöttek az emberek. 

b. Mert a szennyezés túllépte a vállalat határait. 

c. Mert beáradt a víz. 

d. Mert egy hurrikán ütközött a kapuknak. 

e. Mert az autók oda parkoltak. 

4. Milyen egyéb felelősségeket azonosítottak a CSR-ben? 

a. Nem volt azonosítva semmiféle felelősségvállalás. 

b. Munkabiztonság, semmi több. 

c. Magasabb fizetés a munkavállalóknak. 

d. A profit minimalizálása. 

e. Jogi, etikai és jótékonysági felelősségek. 

 

5. Mi az ISO? 

a. Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. 

b. Az indián látja a lehetőséget. 

c. Nemzetközi Tengeriétel eredete. 

d. Belső szabványügyi foglalkozás. 

e. Nincs olyan rövidítés, hogy ISO 

 

6. Melyek a társaság jogi felelősségei? 

a. Hogy minél több profitot szerezzen. 

b. Hogy sok ügyvéd legyen. 

c. Engedelmeskedni és betartani a jogszabályokat. 

d. Sok könyvet írni. 

e. A társaságnak nincs jogi felelőssége. 
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7. Melyek az állampolgárok etikai felelősségei? 

a. Több pénzt keresni. 

b. Kevesebb pénzért dolgozni. 

c. Pénz nélkül dolgozni. 

d. Betartani a társadalom etikai szabályait. 

e. Nincsenek etikai felelősségek a polgárok számára. 

 

8. Mi az etika? 

a. A jó és a helyes viselkedés szabályai a társadalomban. 

b. A labdarúgó mérkőzés szabályai. 

c. A repülőgépek javításának szabályai. 

d. Szabályok a számla fizetésére az üzletben. 

e. Kenyérsütés szabályai. 

 

9. Mi a jótékonyság? 

a. Az antropológia új ága. 

b. Arról szól, hogyan kell dolgozni. 

c. A kosárlabda szabályai. 

d. Az iskolai viselkedési szabályok. 

e. Önkéntes adomány és segítség a rászorulók számára. 

 

10. Mi az adomány? 

a. Önkéntes segítség a rászorulók számára. 

b. Nemzetek közötti szabályok. 

c. Így lehet sütni a fánkot. 

d. Pénzt kell elvenni azoktól, akiknek van. 

e. Ez a hüvelykujjszabály. 

2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. A CSR eredetileg focicsapatok számára volt.   IGAZ – HAMIS 

2. A vállalatoknak soha nem kellett profitot termelniük.   IGAZ – HAMIS 

3. Egy vállalat befolyása jóval meghaladja a határait.   IGAZ – HAMIS  
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4. A társaság többért felelős, mint pusztán bármilyen költség elérése.   IGAZ – HAMIS  

5. A CSR-t először a vállalatok számára fejlesztették ki.   IGAZ – HAMIS  

6. A CSR nem terjeszthető ki a polgárokra.   IGAZ – HAMIS 

7. A CSR a közösségek számára is érthető.   IGAZ – HAMIS  

8. Az etika nem kérdés a vállalatok számára.   IGAZ – HAMIS 

9. A jótékonyság a polgárok és a társadalmak számára is érthető.   IGAZ – HAMIS  

10. A CSR nem csak a vállalatok, hanem a polgárok és a közösségek számára is jó.   IGAZ 

– HAMIS  

 

3. MEGVÁLASZOLANDÓ  KÉRDÉSEK 

1. Mi a CSR?   (Eredetileg a vállalati társadalmi felelősségvállalás) 

2. Van-e a CSR-re nemzetközi szabvány?   (Igen, az ISO26000). 

3. Mi az etika?   (Társadalmi szabályok, melyek alapján eldől, hogy mi helyes vagy rossz). 

4. Mi a felsőbb, az etikai vagy a jogi szabály?   (Az etikai szabály). 

5. Mi a jótékonyság?   (Önkéntes segítség a rászorulók számára). 

 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. A vállalatok nem csak a ………felelősek. …….……(profitért) 

2. Az állampolgároknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy munkát 

találjanak …………. érdekében. (sajátmaguk és a gyermekeik költségeinek fedezése) 

3. Az adományozás szükséges, mert …. (vannak, akiknek szüksége van rá). 

4. Az adományozás csak akkor lehetséges, ha …. (az adományozó megengedheti 

magának). 

5. A jogi szabályozás mindig írott, de az etikai… (általában nem: az a társadalom 

elvárásait jelenti).  
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi a CSR. 

2. A modul témája meglehetősen elméletinek tűnik; fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti szempontokra. 

3. A CSR fogalma a viselkedés általános szabálya; nem csak a vállalatok számára, 

hanem a polgárok és a közösségek számára is. A diákoknak teljes mértékben meg kell 

érteniük, mi az etikai felelősség, és miért van ez veszélyben a digitális korban. 

4. Az „etika” és a „jótékonyság” fogalmának megértése szintén általános kifejezés: fontos, 

hogy a tanulók megértsék, hogy aktívnak és energikusnak kell lenniük e két felelősséggel 

kapcsolatban is. 

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

frontális tanítást azonban össze lehet kapcsolni a függelék elektronikus változatának 

használatával.  

 

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

szabványos, innovatív módszereket. A tanárok választása szerint ez a módszer lehet: 

A diákok kielőadása, amelynek időtartama 5-10 perc. 

A következő témákat javasoljuk a tanulók kiselőadásaihoz: 

A. Mi a CSR? Miért fontos? 

B. Miért érthető meg a CSR az állampolgárok számára is? Említsen példákat a 

CSR követőiről! 

C.  Mi az etika? Miért fontos ez egy társadalomban? 

D.  Ismertesse az adományozást és céljait! Magyarázza el ezek használatát! 

 

6.1. Viták vagy agyviharok néhány koncepció felett 
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A következő témákat javasoljuk a vitákhoz vagy az ötletbörzéhez/brainstorminghoz: 

A.  Miért tekintik az etikát feljebbvalónak, mint a törvényt? 

B.  Jó vagy sem jótékonynak lenni? 

C.  Társadalmunk követi-e a CSR-szabályokat? Hogyan? 

 

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

készítenie a szabályokat és az eljárást az ötletbörze idejére. Támogatásért tekintse meg a 

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

sessions.htm webhelyet. 

 Az innovatív oktatási ötletek megismeréséhez ezt a webhelyet javasoljuk: 

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

ÓRATERVEZET – MINTA 

 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 9 - 12  (Életkor 15-18 év) 

Téma: CSR 

Idő: 45 perc 

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

● Mit jelent a CSR; 

● Miért lehetséges és kívánatos a CSR kiterjesztése; 

● Melyek a CSR kritikus fontosságú kiterjesztései a gazdasági 

kérdésekre; 

● Mi az etika, és mit jelent ez a polgárok és a közösségek számára; 

● Mi az a filantrópia és miért fontos minden szinten. 

Szükséges 

eszközök: 

Tankönyv, PP-prezentáció, okostábla, projeKtor 

 

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

előfeltételek: 

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

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

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

koncentráció: 

● erkölcstan 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer:  

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

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

véleményét: 

● Mik a vállalatok? 

● Mi volt korábban a vállalatok egyetlen célja? 

● Mi a profit?  

A tanár megbizonyosodik róla, hogy a diákok megértették a vállalatok és a profit fogalmát. (ebben 

a fázisban még nem szükséges a fogalmakat teljes mélységükben tisztázni) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár  

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Hogyan alakult ki a CSR? 

Módszer: 

Ez lehet játék. A hallgatók saját mintákat írnak a profitszerző vállalatok számára, és mit készítenek 

ezzel a vállalatok. 

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

fontosságáról. 

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

Felhasznált idő: 8 perc 
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Harmadik tevékenység: CSR vállalatok számára 

Módszer:  

A hallgatók megvitatják, hogy a vállalatok miért viselnek más felelősséget a profitszerzésen kívül. 

Ez lehet csoportos vita a „haszonszerzők” és a „nem csak haszonszerzők” között.  

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok  

Felhasznált idő: 10 perc 

 

Negyedik tevékenység: CSR a polgárok és a közösségek számára 

Módszer:  

A tanár bemutatja a kérdést, és a hallgatók beszélnek róla. A viták: az etika és a jótékonyság 

fontossága általában az egyének (polgárok) és a közösségek számára. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

 

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

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

Kölcsönhatás: tanár – diákok  

Felhasznált idő: 4 perc 

Az osztály munkájának értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

 

Megjegyzések. 

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

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

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

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

is, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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Emellett a függelék integrálja a CSR különféle típusait: vállalati, polgári és közösségi 

felelősségvállalást. A tanár döntése alapján a függelék anyaga két vagy három részre 

osztható, melyeket egy, kettő vagy három tanóra témáit tárgyalják. Ha igen, minden egyes 

döntéshez új osztálytervet kell készíteni. 
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FELHASZNÁLT ILLETVE AJÁNLOTT IRODALOM 

 

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalmi_felel%C5%91ss%C3%A9gv%C3%A1llal%C3

%A1s 

2. https://pk.uni-neumann.hu/images/muhelyek/IUVENIS/palyazatok/NTP-FTH-15-

0009/T%C3%A1rsadalmi%20felel%C5%91ss%C3%A9gv%C3%A1llal%C3%A1s%20koncepci%C3

%B3.pdf 

3. https://www.due.hu/hir/827/egy-ceg-is-lehet-jo-fej-tarsadalmi-felelossegvallalas-az-uzleti-

eletben 

4. https://www.hrportal.hu/hr/jo-ugyek-melle-allnak-a-vallalatok-csr-korkep-itthon-

20121001.html 

5. http://storeinsider.hu/gazdasag/cikk/a_tarsadalmi_felelossegvallalas_magyarorszagi_ellovas

ai 
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https://www.due.hu/hir/827/egy-ceg-is-lehet-jo-fej-tarsadalmi-felelossegvallalas-az-uzleti-eletben
https://www.hrportal.hu/hr/jo-ugyek-melle-allnak-a-vallalatok-csr-korkep-itthon-20121001.html
https://www.hrportal.hu/hr/jo-ugyek-melle-allnak-a-vallalatok-csr-korkep-itthon-20121001.html
http://storeinsider.hu/gazdasag/cikk/a_tarsadalmi_felelossegvallalas_magyarorszagi_ellovasai
http://storeinsider.hu/gazdasag/cikk/a_tarsadalmi_felelossegvallalas_magyarorszagi_ellovasai


299 
 

FÜGGELÉK 2 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A SOCRATIVE.COM-ot? 

 

www.socrative.com  

1. A Socrative.com nagyon hatékony eszköz a tanár-hallgató könnyű felületének 

kialakításához a tanár számítógépe és a hallgató okostelefonja között. Az 

okostelefonnak lehetőleg iPodnak vagy Androidnak kell lennie.  

 

2. A tanárnak nagyon egyszerűen regisztrálnia kell, és két lehetőség közül választhat: 

egy kisebb / egyszerűbb lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy 50 hallgatóval 

dolgozzon egyszerre; ez a lehetőség ingyenes. Ha a tanár egyszerre legalább 150 

hallgatóval kíván dolgozni, akkor kis összeget kell befektetnie (évi kb. 20 eurót).  

 

3. Programunk az ingyenes opcióra készült; úgy gondoljuk, hogy 50 hallgató elegendő 

ahhoz, hogy legalább két osztályt egyszerre tudjon kezelni. Továbbá, ha a tanár 

különböző időközönként dolgozik különböző csoportokkal, a gyakorlatban részt vevő 

hallgatók száma több százra is növekszik.  

 

4. (Mondjuk, az egyik osztálynak van egy időablaka a mai feladatok megoldására, a 

következő osztálynak holnap, stb. – ez elég ahhoz, hogy ésszerű számú kapcsolatot 

tudjon kezelni egy-két hét alatt.) Az időablakot a tanár határozza meg; nyitva van a 

kiválasztott hallgatói csoportnak (legfeljebb 50), amíg a tanár nyitva tartja az adott 

feladatot a számítógépén. (A feladat a szocatív felületen fut; a tanár időközben 

bezárhatja számítógépét; például egy házi feladat során). 

5. A Socrative.com kiváló eszköz az egyéni tanuláshoz és a tudás szintjének 

ellenőrzéséhez, valamint házi feladatok készítéséhez és benyújtásához az azokat 

értékelni akaró tanárnak. A felhasználáson kívül az osztálytermekben is jól 

használható, miközben különböző csoportokkal dolgozik, csoportversenyeket szervez, 

stb. Ezenkívül kiváló visszacsatoló eszköz annak ellenőrzésére, hogy a tanulók az 

anyag melyik részét, milyen mértékben értik. („Kilépési ellenőrzés”), és lehetővé teszi 

a szóban feltett kérdések megválaszolását is. 

6. Különböző típusú feladatok érhetők el: 

 

http://www.socrative.com/
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a. Feleletválasztós kérdések. 

Itt több választ kapunk a kérdésre, és a hallgató választja, melyik a megfelelő. A 

Socrative automatikusan értékeli a választ. 

A kérdéseket és a válaszokat a tanár dolgozza ki; és a felkínált válasz lehetőségek 

közül egy vagy több helyes lehet. A SOCIRES programban kérdéseket dolgoztunk ki, 

amelyeknek egyetlen válaszuk volt. Kívánságára a tanár akár a magyarázatot is 

hozzáadhatja az opció(k)hoz. A SOCIRES-ban nem adtunk magyarázatot; 

rendelkezésre állnak a tankönyv vonatkozó témáinak tanulmányozására. 

 

Az egyes témák minden modulját tíz kérdéses feleletválasztós halmaz vezérli; öt 

választási lehetőséget kínálunk, amelyek közül választhat. 

 

b. Igaz-hamis mondatok. 

A hallgatóknak el kell dönteniük, hogy az adott rövid kifejezés (mondat) igaz-e vagy 

sem. A választ ismét automatikusan kiértékeljük. 

 

A SOCIRES-ban 10 „igaz vagy hamis” mondat került kidolgozásra az egyes témák 

minden moduljára. 

 

c. Nyílt végű mondatok 

Itt a hallgatónak be kell fejeznie a mondatokat úgy, hogy a mondatok helyesek 

legyenek. A lehetőségektől eltérően a. és b. a fenti kérdésekben a nyílt kérdések és / 

vagy mondatok nem értékelhetők automatikusan; Az értékelést a tanár végzi. (Számos, 

ugyanolyan helyes megoldás lehet, ahol a megfogalmazás egyszerűen eltérő) 

A SOCIRES-ban két lehetőséget kínálunk: öt nyitott mondatot és öt nyitott kérdést, 

amelyeket meg kell válaszolni. 

 

d. ’Űrverseny’  

Ez egy kombinációja az a. és/vagy b. fent, de itt is fontos a jó megoldás sebessége. 
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A SOCIRES programban a feleletválasztós kérdések és/vagy az „igaz-hamis” feladatok 

felhasználhatók űrversenyként.  

e. ’Kilépési jegy’ 

Segít meghatározni a tényleges anyag melyik részét, milyen mértékben értik meg a 

tanulók. Ezt fel lehet használni a tanár osztálymunkájának a tanulók általi 

értékeléséhez. A kérdéseket írásban vagy szóban is meg lehet tenni. Kívánságra akár 

az osztálytermi anyagok (és/vagy a tanár osztálytermi munkájának… !!!) szavazását is 

meg lehet szervezni.  

 A fenti lehetőségek mindegyikében vannak további lehetőségek (módosítások): 

például a „feleletválasztós kérdésekben” adott öt lehetőséget (és magukat a kérdéseket 

is) véletlenszerű sorrendben lehet elhelyezni a tanár számítógépén, lehetővé téve 

ezzel az ellenőrző munkát az osztályteremben, elkerülve a válasz másolásának 

lehetőségét a szomszédéról. A véletlenszerű sorrendű feladatok nagyon hasznosak az 

osztályban. Ezenkívül a hallgató (vagy a hallgatói csapat) azonnali visszajelzést kaphat 

vagy nem kap a választott opció helyességéről – tehát illeszkedik az adott 

módszertanhoz, amelyet a tanár az adott osztálytermi munkához választott.  

A tanár bármilyen mennyiségű kiegészítő anyagot kidolgozhat. Mindegyik 

anyaghoz kód készül, és a kód használatával a tanár megoszthatja azt más követő 

tanárokkal. Hasonlóképpen, egy anyag könnyen importálható a tanár által, ha ezt 

akarja és a szerző beleegyezik. Ilyen módon a Socrative család tanárai és tagjai 

hozzáférhetnek mások által kidolgozott nagy mennyiségű feladathoz, és anyagokat 

kínálhatnak mások számára feldolgozásra.  

 A Socrative számos más lehetőséget kínál. Kérjük, olvassa el a leírásokat és egyéb 

támogatási anyagokat. Számos oktatóprogram található a YouTube különböző 

nyelvein; néhány angol oktató anyag listáját a leírás végén adjuk meg. 

 

7. A regisztráció után a tanár megkapja a regisztrációs számot. Az „osztály” alatt azokat 

a személyeket értjük, akikkel a tanár megosztja a kódját. Alapvető lehetőségként a 

kóddal rendelkezők száma nem haladhatja meg egyszerre az 50-et, de ötven belül nem 

korlátozott az osztálytársak száma. Kívánságra akár ötven különböző országból 

származó személyek is lehetnek. 
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8. A közös munka a tanár „Start” jelétől indul, és befejeződik, amikor a tanár a „Befejezés” 

gombra kattint. Az időkeretről előzetesen is meg lehet állapodni, lehetővé téve, hogy 

többszörös 50 „osztálytermi taggal” is foglalkozzunk. Ha kombináljuk ezt a lehetőséget 

a fenti lehetőségekkel, könnyen megszervezhetők nemzeti és / vagy nemzetközi 

versenyek is. 

 

9. A tanár a Socrative-ban a számítógépével dolgozik, míg a diákok – az 

okostelefonokkal. Semmi sem akadályozza meg a tanárt, hogy okostelefonját is 

használja – ebben az esetben a tanár a számítógéppel együtt „menedzser”, de 

okostelefonjával egy „csapattag” is. Ez a kettősség lehetővé teszi a tanár számára, 

hogy sajátos szerepjátékokat és egyéb módszertani trükköket is felépítsen. 

 

10. Annak érdekében, hogy a tanár „képes legyen a műsorvezetésre”, csak regisztrálnia 

kell. Hasonlóképpen, egy diák akkor is részt vehet a munkában, ha letöltötte a 

„Socrative” alkalmazást a szokásos alkalmazásboltjából (például a play.google.com 

oldalról). Miután letöltötte az alkalmazást, és megkapta a tanár számát („osztálytermi 

szám”), a hallgató megpróbálhat belépni az osztályba. A belépés azonban csak akkor 

lehetséges, ha a tanár egy adott feladathoz a „Start” gombra kattintott. 

 

11. A Socrative kiváló és nagyon hatékony eszköz az egyéni tanuláshoz. Ugyanakkor 

csapatmunkához is felhasználható. (A tanár bármilyen feladatot kijelölhet egy adott 

csapatnak megvitatásra, és a válasz megbeszélése után a csoport döntéseként adható 

meg). 

 

12. Angol nyelvű oktatóanyagokat a következő címeken találhat: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nC-Nhpf0Efw 

https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM 

https://www.youtube.com/watch?v=LPkqFxWHG4M 

https://www.youtube.com/watch?v=OsEUBbm-tKg 

https://www.youtube.com/watch?v=nC-Nhpf0Efw
https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM
https://www.youtube.com/watch?v=LPkqFxWHG4M
https://www.youtube.com/watch?v=OsEUBbm-tKg
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https://www.youtube.com/watch?v=byK8l6WUX3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=R-4WCq4RZPs 

https://www.youtube.com/watch?v=bl1BBx15RR0 

https://www.youtube.com/watch?v=6H-IM_SLYPg 

 

Magyar nyelven: 

http://tanarblog.hu/search?term=socrative 

http://technologiatanaroknak.blogspot.com/2015/04/socrative-ismerteto.html 

http://szasza.elte.hu/index.php/Socrative 

https://tka.hu/tudastar/mogy/847/mobilos-kvizverseny-a-tanoran 

 

https://www.youtube.com/watch?v=byK8l6WUX3Q
https://www.youtube.com/watch?v=R-4WCq4RZPs
https://www.youtube.com/watch?v=bl1BBx15RR0
https://www.youtube.com/watch?v=6H-IM_SLYPg
http://tanarblog.hu/search?term=socrative
http://technologiatanaroknak.blogspot.com/2015/04/socrative-ismerteto.html
http://szasza.elte.hu/index.php/Socrative
https://tka.hu/tudastar/mogy/847/mobilos-kvizverseny-a-tanoran

