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A	tehetség	fogalmának	változása	az	információs	
társadalomban	
	
	
BEVEZETŐ	

Dr.	Gyarmathy	Éva	a	tehetségről	szóló	könyve	egyik	zárófejezetében	fejti	ki,	hogy	
a	 tehetség	 társadalmi	 meghatározottsága	 koronként	 változik,	 és	 ez	 a	 változás	
folytatódik	 ma	 is,	 tehát	 a	 tehetségkutatás	 nem	 lezárt	 definíciókkal	 kell,	 hogy	
dolgozzon,	hanem	alkalmazkodnia	kell	a	kor	kihívásaihoz.	Ez	az	útmutatás	adta	
az	inspirációt,	hogy	ebben	a	szakdolgozatban	a	témával	foglalkozzak.				
Elsőként	 megpróbálom	 körüljárni	 az	 információs	 társadalom,	 mint	

tudományos	 fogalom	 meghatározásait,	 viszonyát	 az	 általában	 vett	 digitális	
kultúrához.	Utána	egy	történeti	szempontú	elemzésre	vállalkozom,	hogy	milyen	
megelőző	 társadalmi	 folyamatokat	 tekinthetünk	 az	 információs	 társadalom	
előzményének	 vagy	 kiemelkedő	 jelentőségűnek,	 majd	 arról	 beszélek,	 hogy	
milyen	 pedagógiai	 konstrukciók	 illeszthetők	 az	 információs	 társadalom	
igényeihez.	
A	 második	 fejezetben	 a	 tehetség	 társadalmi	 meghatározottságát	 elemzem,	

előbb	itt	is	történeti	megalapozással,	később	az	információs	társadalom	speciális	
követelményeire	reflektálva.		
A	 harmadik	 fejezetben	 az	 elmélet	 alapján	 egy	 gyakorlati	 vizsgálatot	 írok	 le,	

amelyben	 egy	 teljesen	 átlagosnak	 mondható	 budapesti	 általános	 iskola	 8.	
évfolyamos	 tanulóinak	 és	 pedagógusainak	 az	 információs	 társadalom	
szempontjából	értelmezett	hozzáállását	viszgáltam.	
Úgy	 érzem,	 a	 dolgozat	 felvet	 néhány	 olyan	 gondolatot	 az	 információs	

társadalom	tehetség	értelmezésével	kapcsolatban,	amely	a	következő	években	a	
pedagógia	világában	majd	nagyobb	hangsúllyal	jelenik	meg.		
	

*	
In	one	of	the	closing	chapter	of	her	book	about	the	talent	Dr	Eva	Gyarmathy	explained	
that	 due	 to	 the	 social	 processes	 the	 judgement	 of	 the	 talent	 and	 the	 handling	 of	 the	
talent	 changes	 as	 periods	 change,	 so	 searching	 of	 the	 talent	 should	 not	 use	 closed	
definitions	but	it	has	to	adapt	to	challenging	times.	
Following	Gyarmathy’s	lead	she	has	inspired	me	to	be	concerned	with	the	subject	in	

this	essay.	
At	 first	 I	 try	 to	 come	 round	 the	 scientific	 categories	 and	 definitions	 of	 information	

society	and	how	it	is	related	to	the	digital	culture.	
I		analyze	the	antecedents	of	information	society	of	preceding	social	processes,	then	I	

tell	how	we	can	fit	the	claim	of	information	society	to	the	pedagogical	constructions.	
In	the	second	chapter	I	study	the	talent	of	social	determination	supporting	a	historical	
establishment	after	that	reflecting	the	special	requirements	of	information	society.	
In	 the	 third	 chapter	 I	 demonstrate	 a	 functional	 examination	 that	 shows	 a	 group	 of	

eight	graders’	and	their	teachers’	attitudes	to	information	society	in	an	average	primary	
school	in	Budapest.	
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I.	INFORMÁCIÓS	TÁRSADALOM	

	

	

a)	Az	információs	társadalom	fogalmi	meghatározása	

	

	 Az	információ	természete	

A	 társadalom	 különböző	 metszeti	 leírásai,	 működésmagyarázatai,	 különféle	

tudományok	szerinti	nézetei	között	jelenik	meg	az	új	paradigma,	az	információs	

társadalom,	 melynek	 körülírását	 a	 szakirodalom	 meglehetősen	 bizonytalanul	

kezeli.	 Ez	 egyfelől	 azzal	 magyarázható,	 hogy	 nincs	 megfelelő	 rálátásunk	 a	

körülöttünk	zajló	 folyamatokra,	másfelől	viszont	elég	nehéz	ezt	a	 terminológiát	

elhelyezni	 egy	 adekvát	 környezetben.	 A	 társadalmi	 működés	 pusztán	

technológiai	nézete,	több	kérdést	vet	föl,	mint	amennyit	megmagyaráz.		

„...egyszerre	szól	az	információs	és	kommunikációs	technológiák	forradalmáról,	az	

ipari	 társadalmat	 felváltó	 korszakváltásról	 vagy	 a	 nagy	 ívű	 fejlesztési	

programokról,	gazdasági	szolgáltatásokról,	de	részét	képezi	az	internet	világa	is...“	

(Pintér	 Róbert:	 Úton	 az	 információs	 társadalom	 megismerése	 felé	 in:	 Az	

információs	társadalom,	Gondolat-Új	Mandátum	2007,	Budapest	7.	o.)		

	

Először	az	információhoz	jutást	és	annak	terjedését	vizsgálva	közelítünk	az	

információs	társadalom	fogalmához,	annak	kialakulásához.	Figyelembe	véve	az	

információ	értékét	vagy	minőségét,	nyilván	azok	az	információk	jutnak	

meghatározó	szerephez,	amelyek	hangsúlyosabban	befolyásolják	a	közeli	vagy	

közvetetten	a	távolabbi	társadalmak	életét,	működési	irányait.	Itt	a	történeti	

szempont	az	emberi	civilizációk	fejlődése,	a	mai	tudásunk	szerint	a	

kisközösségektől	(törzsi	társadalmak)	az	egyre	magasabban	szervezett,	tagolt,	

különböző	szerepek	szerint	egymásra	épülő	csoportok,	hálózatok	együtt-

működésében	és	a	külső	erőhatások	szerint	dinamikusan	változó	modern	

társadalmakig.	A	modern	társadalom	új	szemléletében	a	multistruktúrák	

kölcsönhatásai	válnak	hangsúlyossá:	„Az	egész	több,	mint	a	részek	összege,	a	

rendszer	tulajdonságai	nem	következnek	közvetlenül	az	alkotórészek	jelleg-	

zetességeiből.	Az	alkotóelemek	közötti	kapcsolatok	bonyolult,	összetett	hálózatot	
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(struktúrát)	képeznek“	(Dénes	Tamás	–	Farkas	János:	A	humán	társadalom	

elmélete	-	Gondolat	Kiadó,	Budapest,	2015.)	

Az	információterjedési	minta	ezekben	a	struktúrákban	is	energiát	közvetít	és	

tárol,	több	fő	feladata	mellett	a	túlélést	biztosító	mechanizmusok	között	az	egyre	

hatékonyabb	és	integráltabb	információmegosztást	is	kiemelhetjük.	

	

	 Az	információ	struktúrakényszere	

Később	visszatérek	az	információáramlás	és	a	természetben	előforduló	terjedési	

struktúrák	közti		meghökkentő	párhuzamra,	mindenekelőtt	azonban	kiemelném	

az	 információ	struktúrálódás	 természetének	egy	különleges	drive-ját	az	emberi	

társadalomban,	ez	pedig	nem	más,	mint	a	befolyásolási	erő.	Az	információ	–	tudás	

–	befolyás	hármas	alapképlete	a	következőképpen	skálázható	a	társadalmi	hatás	

szempontjából:	

	

	
					

1.	ábra	|	Az	információ	útja	a	társadalmi	befolyásig	
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Ebben	 a	 kontextusban	 világossá	 válik,	 hogy	 hogyan	 kapcsolódik	 az	

információáramlás	mértéke	és	technológiája	a	mindenkori	hatalmi	tényezőkhöz	

–	 szoros	 összefüggésben	 az	 információ	 minőségével,	 ebben	 az	 esetben	

(fel)használhatóságával.	 A	 fenti	 ábrából	 az	 is	 következik,	 hogy	 az	 információ	

értékelése,	 szelektálása	 is	 már	 központi	 kérdés	 a	 legalsó	 szinttől,	 és	

nyilvánvalóan	 vissza	 is	 hat	 a	 folyamatra,	 erősíti	 a	 hatásos,	 gyengíti	 a	

hatástalanabb	struktúrákat.		

Fontos	 rögzíteni,	 hogy	 mint	 minden	 strukturálódás	 ez	 is	 energiát	 tárol.	 Ez	

könnyen	 belátható	 már	 abból	 is,	 hogy	 egy	 tudáselem	 átadása	 a	 vevőt	

energiamegtakarításhoz	 segíti,	 hiszen	 azt	 a	 strukturálást	 neki	 nem	 kell	

elvégeznie.	 Ez	 minden	 szinten	 igaz	 és	 minél	 magasabb	 szintű	 az	 infromációk	

strukturálása	annál	több	energiát	tárolnak.	

Más	 szempontból,	 bár	 távolinak	 tűnik	 a	 kapcsolat,	 az	 információterjedés	

természetét,	 mintázatait	 kutató	 tudósok	 megállapítják,	 hogy	 a	 hálózatok	

viselkedése	rokonságot	mutat	a	természeti	jelenségekkel.		

„A	 kutatók	 a	 weben	 sajátos	 jelenséget	 figyeltek	 meg:	 annak	 ellenére,	 hogy	 az	
internet	 mesterséges	 fizikai	 rendszer,	 hasonlóságot	 mutat	 az	 evolúció	 révén	

kialakult	 természetes	 hálózatokkal.	 A	 magas	 hierarchiaszintű,	 azaz	 a	 sok	

csomóponttal	rendelkező	szolgáltatók	nem	cserélnek	forgalmat	alacsonyabb	rangú	

szolgáltatóval.“		

(https://www.bme.hu/hirek/20171108/A_halozatokban_zajlo_informacioterjed
es_torvenyszerusegeit_fedtek_fel_kutatoink)	

	

	

	 A	digitális	kultúra,	mint	az	információs	társadalom	motorja	

Hasonló	 jelenségeket	 figyelhetünk	meg	a	Guttenberg-galaxis	 feltűnésekor,	mint	

most	a	digitális	világ	kialakulásánál:	az	új	magába	olvasztja	a	régit.	A	kéziratok	

így	váltak	sokszorosítva	közkinccsé,	és	a	digitalizálás	folyamata	is	hasonló,	növeli	

az	 elérhetőséget,	 megőrzést	 biztosít	 –	 mindenekelőtt	 a	 kulturális	 tartalmak	

vonatkozásában.	 A	 párhuzam	 szerinti	 feltételek	 is	 hasonlók,	 mintaillesztéssel	

illetve	kódolással	kapcsolódnak	össze	a	kommunikációs	csatornák,	ahogy	annak	

idején	az	írástudás,	ma	a	digitális	írástudás	jelenti	a	hozzásférési	kaput.	
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Ma	már,	hogy	van	némi	rálástásunk,	világossá	vált,	hogy	a	digitális	 írástudás	

maga	 is	 dinamikusan	 változik,	 látva	 a	 mobilinternet	 rohamosan	 terjeszkedő	

világát,	nemcsak	a	sokoldalú	eszközhasználat,	de	a	digitális	tartalomelőállítás	is	–	

szöveg,	 kép,	 hang,	 mozgókép	 –	 és	 annak	 a	 megfelelő	 megosztási	 technológiák	

egyre	inkább	a	digitális	írástudás	részeivé	válnak.	Mondhatjuk,	hogy	az	eszközök	

multistrukturális	 irányba	 fejlődnek	 abban	 az	 értelemben,	 hogy	minden	 eszköz	

mindent	akar	tudni,	és	a	méretbeli	korlátok	eljelentéktelenedésével	ez	működhet	

is.	Végső	soron	egy	hálózatképes	eszköz	kell	csak,	amely	(szinte)	minden	digitális	

feladatra	 képes,	 és	 úgy	 tűnik,	 ez	 a	 mobiltelefon	 lesz.	 Persze	 ez	 nem	 újkeletű	

gondolat,	már	 az	 információs	 írástudás	meghatározásakor	 is	 valami	hasonlóról	

beszéltek:	

„Az	 információs	 írástudás	 fogalmához	 szorosan	 kapcsolódik	 a	 hálózati,	 az	

internetes,	a	multimédia-	és	a	hipertext-írástudás.“	 (Rab	Árpád:	Digitális	kultúra	

in:	Az	információs	társadalom,	Gondolat-Új	Mandátum	2007,	Budapest	7.	o.)		

Az	 információs	 társadalom	 hasznos	 tagja	 a	 digitális	 polgár,	 aki	 digitális	

otthonban	 él,	 méghozzá	 a	 boldog	 digitális	 családja	 körében.	 Ez	 a	 meg-

mosolyogtató	 falanszter	 bizonyos	 értelemben	 megvalósulni	 látszik,	 az	 autó	

önvezető,	figyelmeztet	a	meggondolatlan	sávelhagyásokra,	beparkol	a	minimális	

helyre,	 az	 okostelefonon	 keresztül	 beindítjuk	 a	 város	 másik	 végéből	 az	

okosmosógépet,	 ami	 a	 beletett	 ruhát	 átvizsgálva	 választ	 optimális	

vízhőmérsékletet	 és	mosási	 programot;	 a	 sötétítőt,	 ha	 túlmelegedne	 a	 szoba,	 a	

központi	 otthonvezérlő	 rendszer	 elhúzza,	 aztán	 üzenetet	 küld	 a	 gazda	

telefonjára.	 Ezek	 nem	 értelmetlen	 innovációk,	 és	 céljuk	 az	 életünk	

hatékonyságának	 a	 biztosítása,	 ami	 abban	 az	 esetben	 nem	 tűnik	 puszta	

szemfényvesztésnek,	ha	értelmesen	tudunk	gazdálkodni	a	megmaradó	időnkkel.	

Persze	a	fejlesztés	nem	ilyen	etikai	céllal,	hanem	önmagát	hajtva	halad	előre,	és	

keresi,	valamint	adja	is	az	új	lehetőségeket.		

A	központban	mégiscsak	az	ember	áll	és	az	ember	multistrukturális	hálózata,	

a	társadalom.	Ugyanakkor,	hasonlóan	a	korábbi	párhuzammal	az	írástudatlanság	

és	 ennek	megfelelője,	 a	digitális	 kultúrából	 való	kisebb	 részesedés	mind	ahhoz	

vezettek,	 hogy	 társadalmi	 egyenlőtlenségek	 alakultak,	 alakulnak	 ki.	 Az	

információs	 társadalom	működése	egyre	 inkább	minden	polgártól	elvárja,	hogy	

rendelkezzék	azokkal	a	készségekkel,	amelyek	nemcsak	a	lehetőségeit,	jogait,	de	



	 8	

az	 alapvető	 életminőségét	 is	 meghatározzák.	 De	 egyáltalán	 nem	 mindenki	 jut	

hozzá	 a	 digitális	 gazdagsághoz.	 Azok,	 akiknek	 a	 társadalom	 egyenlőtlenségei	

ellen	 való	 harc	 lenne	 a	 feladatuk,	 hajlamosak	 a	 kiszolgáltatott	 embereket	

hibáztatni	 szerencsétlenségükért,	 ezzel	 a	 felelősséget	 elhárítják,	 miközben	

látszólag	 költséget	 takarítanak	 meg	 a	 központi	 költségvetésnek.	 Hosszú	 távon	

azonban	 mélyreható	 károkat	 okoznak	 a	 társadalomnak,	 mert	 újratermelődő	

egész	 társadalmi	 rétegek	 kialakulásához	 járulnak	 hozzá,	 amelyekben	 egyre	

nagyobb	feszültség	generálódik	ezek	mentén	az	igazságtalanságok	mentén.	

Nem	véletlenül	merült	fel	már	korábban	a	„digitális	szegénység“	fogalma:	

„Információs	 szegénység,	 az	 információs	 egyenlőtlenségek	 növekedése	 miatt	

kialakuló	új	szegénység-ismérv,	amelynek	megléte	a	szegénységhez	vezető	vagy	azt	

fenntartó	 folyamatokat	 súlyosbítva	 termeli	 újra.“	 (Z.	 Karvalics	 László:	

Informatorium	 -	 http://www.bgalapitvany.hu/2016/05/informacios-

szegenyseg-info-poor-information-poverty/ ) 

Ugyanakkor	bennünk	pedagógusokban	 rögtön	 felmerül,	hogy	ez	egy	kitörési	

pont	 is	 lehet	azoknak	a	gyerekeknek,	akik	hátrányos	helyzetből	vágnak	neki	az	

iskolai	 előmenetelnek.	 A	 digitális	 kultúra	 előtti	 világban	 ha	 egy	 tanuló	

szorgalommal	 és	 belső	 elhivatottsággal	 vetette	 bele	 magát	 az	 írott	 kultúra	

megismerésébe,	 és	 a	 tanári	 támogatás	 megfelelő	 volt,	 eljuthatott	 a	 társadalmi	

megbecsülés	 magas	 fokára.	 Ma	 is	 adott	 lehetőség,	 hogy	 az	 otthoni	 háttértől	

függetlenül	az	iskolai	lehetőségeket	kihasználva	a	motivált	és	szorgalmas	tanulók	

bejussanak	a	digitális	kultúra	magasabban	elismert	világába.	

	

Az	 idézett	két	kutató	 szerint	egyébként	a	digitális	esélyegyenlőtlenség	elleni	

harcban	nem	állunk	 jól:	 „Jól	 látható,	hogy	a	válaszokhoz	teljesen	újfajta	szakmai	

együttműködésre	van	szükség:	a	gyermekszegénységgel,	a	hátrányos	helyzettel	és	a	

gyermeki	 életesélyekkel	 foglalkozó	 hagyományos	 (fejlődéslélektani,	 pedagógiai,	

szociálpszichológiai,	 szociálpolitikai	 stb.)	 diszciplínák	 mentén	 megtermelődött	

tudományos	 ismeretek,	 szakmai	 és	 szakpolitikai	 tudás	 illetve	 segítő	 praxis	

összekapcsolása	 a	 digitális	 kultúra	 és	 pedagógia,	 az	 információs	 írástudás,	 a	 big	

data,	 az	 internet-szociológia	 és	 a	 közösségi	 médiakutatás	 berkein	 belül	 létrejött	

eszközökkel,	 módszerekkel	 és	 megoldó	 erővel.”	 	(Rab	 Árpád	 –	 Z.	 Karvalics	
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László:	 Harmadik	 generációs	 információs	 írástudás-fejlesztés	 a	 gyermeki	

életesélyek	javításáért	–	Információs	Társadalom	2017/2.	szám,	71.	o.)	

	

Az	információs	technológia	és	ipari	innovációk	tömegtermelése	és	kereskedelme	

terén	 bizonyos	 részterületek	 gyorsabban	 érik	 el	 az	 adott	 technológia	 elméleti	

határát,	 ezért	 a	 kereskedelmi	 értékvesztés	 kihasználható	 a	 társadalom	 anyagi	

értelemben	vett	közép-,	vagy	alsó	rétegei	esetében.	Megfelelő	odafigyeléssel	az	

iskola	 kihozhatja	 a	 tehetséges,	 de	 kevésbé	 tehetős	 család	 gyerekeiből	 is	 azt	 az	

igényt,	hogy	informatikai	eszközök	beszerzésére	ösztönözze	a	szülőket.	Ma	még	

úgy	 állunk,	 bár	 ez	 is	 folyamatosan	 változik,	 hogy	 kifejezett	 alkotó	 munkára	

(digitális	 képi-	 video-	 és	 hangmanipuláció,	 webprogramozás,	 tervezés)	 inkább	

alkalmasabbak	 az	 egyre	 elérhetőbb	 árú	 asztali	 számítógépek	 és	 megfelelő	

méretű	monitorok,	mint	a	 főleg	képernyőméret	miatt	 e	 tekintetben	korlátozott	

lehetőséggel	bíró	okostelefonok	vagy	tabletek.	

	

Rab	 Árpád	 fenti	 tanulmányában	a	digitális	kultúra	7	alapvető	jellemzőjét	 emeli	

ki,	 amelyek	 megváltoztatták	 a	 hagyományos	 kulturális	 mintákat;	 a	 jellemzők	

mellett	a	saját	gondolataimat	is	megfogalmaztam:	

	

Jellemzők	 Leírásuk	

Komplexitás	

A	komplex	hatás	a	multistruktúrák	jellemzője,	amennyiben	

az	összekapcsolt	rendszerek	sokszor	kiszámíthatatlan	

csatornákon	és	mértékben	adják	át	energiájukat.	Jellemző	és	

aktuális	példa	a	hír	és	álhír	terjedések	hatása.	

Szó-	és	írásbeliség	

összeolvadása	

„Digitális	környezetben	az	írásbeliség	és	a	szóbeliség	

összemosódik,	felidézve	a	Gutenberg-galaxis	kezdeti	

évszázadait,	amikor	a	verbális	és	az	orális	kultúra	

határvidékein	voltak	megfigyelhetők	hasonló	oszcillációs	

jelenségek.“	(uo.)	Tanárként	külön	figyelemre	méltó	a	kézírás,	

mint	technika	visszaszorulása,	szinte	már	csak	iskolai	

környezetben	használják	a	mai	gyerekek,	sőt	a	hagyományos	

értelmeben	vett	gépelés	is	háttérbe	szorul.	A	kétujjas	gépelés	

az	érintőképernyőn	vagy	a	bediktált,	szövegfelismerő	

alkalmazással	szöveggé	konvertált	módszer	hamarosan	
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általánossá	válik	a	szövegbevitelre.		

Sebesség	

Az	információk	célba	juttatásának	sebessége	mindig	fontos	

paramétere	volt	az	emberi	civilizációnak,	és	növelésének	

módjait	is	mindig	keresték.	Ma	az	elektronikus	

adattovábbítás,	akár	vezetéken,	akár	rádióhullámok	

segítségével,	gyakorlatilag	legyőzte	az	összes	fizikai	akadályt,	

és	a	fontos	információk	pillanatok	alatt	és	védve	érnek	el	

gyakorlatilag	a	világ	bármely	pontjáról	egy	másik	pontba.		

Megfoghatatlanság	

„A	történelem	szellemei	leszünk,	ha	nem	teszünk	valamit	a	

digitális	adatok	megőrzéséért	–	riogat	Vinton	Cerf,	akit	az	

internet	atyjaként	szoktak	emlegetni...“(Mécs	Anna:	A	bit	

elszáll,	a	papír	megmarad,	Tudományos	és	Műszaki	

Tájékoztatás,	Könyvtár-	és	információtudományi	

szakfolyórat,	2016.	12.	sz.	496.	o.)	A	bitekbe	kódolt	minden	

információ	csak	egyféle	úton	nyerhető	ki.	Ugyan	egyre	

nagyobb	tömegben	állnak	rendelkezésre	digitális	tárhelyek,	

sőt	a	2.	ábra	tanúsága	szerint	exponenciálisan	növekvő	

mértékben,	ugyanakkor	eszközök	nélkül	ez	elérhetetlen.	Bár	

el	kell	fogadnunk	a	virtuális	teret	valóságként,	ahogy	a	

virtuális	produktumot	valóságosként,	a	hozzáférés	technikai	

jellege	mégiscsak	ad	okot	aggodalomra.	

Konvergencia	

Napjainkra	kézenfekvővé	vált,	hogy	a	digitális	kultúra	

fogyasztó	és	tartalomelőállító	szoftveres	és	hardveres	

komponensei	is	összeolvadnak.	Az	időbeli	és	térbeli	

hatékonyság,	a	teljesítményoptimalizálás	az	

információfeldolgozást	ugyanúgy	segíti,	mint	ahogy	új	

lehetőségeket	is	kínál.	

Kiszámíthatatlanság	

A	digitális	fejlődés	útjait,	és	annak	hatásait	a	kultúránkra	nem	

jósolhatjuk	meg,	az	a	tapasztalat,	hogy	minden	korábbi	jóslás	

vagy	várakozás	kifejezetten	nevetségessé	vált	a	korban,	

amire	vetítették.	(2000-re	már	repülő	autókon	közlekedünk	–	

vélték	a	„jövőkutatók“	a	70-es	években.)	Ez	persze	azt	is	

jelenti,	hogy	egy-egy	technológiának	a	kulturális	rendszerbe	

állítása	netán	kizárólagossá	tétele,	hamar	elavulttá	teszi	az	

egész	rendszert.	Erre	is	láttunk	bőven	példát	az	utóbbi	
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években,	évtizedekben,	talán	nem	oktalanság	visszautalni	a	

felsorolásban	az	első	jellemzőre,	a	komplexitásra,	aminek	itt	

is	van	szerepe,	hiszen	azért	sem	lehet	előre	jósolni	a	digitális	

kultúra	és	technológiák	következő	lépéseit,	mert	nem	látjuk	

azokat	az	összetevőket,	amelyek	egy-egy	irányba	fordítják	a	

létrehozó	energiákat,	folyamatokat.	

Multitasking	

A	mobilinternet	elterjedése	és	az	okostelefonok	hihetetlen	

fejlődése,	személyi	asszisztens	típusú	működése,	kiterjeszti	a	

digitális	térben	való	mozgásunkat,	egyszerre	több	feladatban	

és	folyamatban	is	benne	lehetünk,	mondani	sem	kell,	hogy	ez	

megintcsak	a	teljesítmény	és	a	hatékonyság	növelése	

szempontjából	kiemelkedő	jelentőségű	eleme	a	digitális	

kultúrának.		

		

	

	 A	digitális	kultúra	memóriaéhsége	

Az	 információk,	 kulturális	 produktumok	 tárolásához	 és	 a	 továbbadáshoz	

szükséges	 technológiák	 a	 szóbeliséget	 követő	 írásbeliségben	 és	 később	 a	

sokszorosítást	 lehetővé	 tevő	 nyomtatás	 idején	 is	 külön	 problémát	 okoztak.	 A	

tárolás,	 az	 állagóvás,	 a	 védelem	 és	 a	 hozzáféhetőség	 kettős	 feladatát	 kellett	

megoldani.	 A	 digitális	 világ	 tárolási,	 indexelési	 és	 hozzáférési	 rendszereinek	

problémái	 nagyrészt	 protokollokkal	 és	 szabványosításokkal	 megoldottnak	

tekinthetők,	a	kérdés	az,	hogy	mennyire	megnyugtató	a	védelmük.			

Azt	még	elképzelni	is	nehéz,	hogy	akárcsak	egy	közösségi	média	napi	kép-	és	

videófeltöltései	 mennyi	 digitális	 tárhelyet	 igényelnek.	 Egyébként	 is	 különös	

problémakör	 a	memória,	 a	 digitális	 tartalmak	 tárolásának	 rendkívül	 bonyolult,	

de	 kacitásban,	 teljesítményben,	 hatékonyságban	 rohamosan	 fejlődő	

háttértáripara.			
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2.	ábra	|	Adattároló	kapacitás	igény	és	készlet	2009-2018	exabyte-ban	(1	millió	gigabyte)	

(Forrás:	 statista.com,	 https://www.statista.com/statistics/751749/worldwide-data-storage-

capacity-and-demand/)	

	

A	 mágneses	 és	 optikai	 adattárolási	 technológiák	 egyre	 háttérbe	 szorulnak,	

mindenhol	 átveszik	 a	 vezető	 szerepet	 az	 úgynevezett	 SSD-k,	 amelyek	 az	 adat	

tárolásának	technológiája	szerint	EEPROM-ok,	magyarul	elektronikusan	írhatók	

és	 törölhetők,	 az	 adattárolás	 nano	 méretű	 tranzisztorok	 milliárdjainak	 az	

állapotában	van	kódolva.	Természetesen	a	felhő	adattárolás	 is	 fizikailag	így	néz	

ki	 a	 végén,	 minden	 tükrözés	 és	 RAID	 technológia	 mellett.	 Az	 információs	

társadalom	 minden	 tudását,	 adatát,	 egész	 kulturális	 készletét	 hovatovább	

elektromos	 impulzusokra	 bízza.	 Persze	 könyvtárak,	 múzeumok	 is	 égtek	 le,	

vesztek	 oda	 háborúk,	 katasztrófák	 során,	 mégis	 fölmerül	 az	 emberben,	 hogy	

nincs-e	meg	 annak	 a	 veszélye,	 hogy	 ez	 a	 tudástömeg	 egy	 általános	 kataklizma	

során	 olyan	 sérülést	 szenved,	 ami	 világméretű	 kulturális	 és	 civilizációs	 kárt	 is	

okoz,	amennyiben	fizikailag,	ami	nincs	kinyomtatva,	megfoghatatlan.	

Aktuális	 figyelmeztetés,	 ha	 az	 Egyesült	 Államok	 felmondja	 az	 atomsorompó	

egyezményt,	 új	 veszélyekkel	 néz	 szembe	 az	 egész	 digitális	 kultúra:	 „	 ...	 az	

(atomsorompó	 egyezmény	 aláírásának	 hatására)	 nukleáris	 alapú	 EMP	

(atomfegyver	 elektromágneses	 impulzusa)	 fenyegetés	 is	 csökkent,	 ami	 annál	 is	
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inkább	 fontos,	 mert	 az	 egyre	 elektronizálódó,	 a	 mikro-	 elektronika	 eszközeivel	

telezsúfolt	 társadalmunk	 néhány	 ilyen	 robbanás	 következtében	 a	 középkorban	

találná	 magát.	 Egy	 közepes	 mérető	 atomeszköz	 magaslégköri	 robbantása	 egy	

egész	 Észak-Amerika	 méretű	 kontinens	 elektronikai	 rendszereit	 pusztítaná	 el.“		

(Dr.	 Ványa	 László:	 Irányított	 energiájú	 fegyverek	 –	 jegyzet	 (Nemzeti	

Közszolgálati	Egyetem,	2013)	
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b)	Az	információs	társadalom	történeti	meghatározása	

	

Az	 információs	 társadalom	 elméleti	 megközelítéseiben	 kiemelt	 szempont	 a	

történeti	 információterjedési	 minták	 vizsgálata,	 amelyek	 a	 társadalmi	 fejlődés		

korszakmeghatározásainak	szemléletében	is	értelmezhetők.	

Amikor	 a	 társadalmat,	 mint	 információs	 társadalmat	 vizsgáljuk	 és	

meghatározásához	 ezt	 a	 jelzőt	 tartjuk	 legadekvátabbnak,	 nem	kerülhetjük	meg	

annak	 a	 megtárgyalását	 sem,	 hogy	 milyen	 társadalomszemléleti	 változások	

vezettek	 ide,	és	hogy	milyen	 fokozatok	emelték	ki	végül	az	 infokommunikációs	

tényezőt.	

	

	 Főbb	infokommunikációs	lépcsők	

Az	kétségtelen,	hogy	annak	idején	egyfajta	kommunikációs	szigeteken	élő	és	mai	

szemmel	 igen	 nehézkesen	 tájékozódó	 18-19.	 századi	 társadalmak	 életében,	 ha	

nem	 is	 földcsuszamlásszerű,	 de	 jelentős	 változást	 hozott	 a	 sokszorosítás	

információs	 robbanása,	 mely	 történelmi	 léptékben	 is	 lassan	 szivárgott	 le	 a	

legkiszolgáltatottabb	 rétegekhez,	 és	 elég	 sokára	 ért	 ahhoz	 a	 kézenfekvő	 napi	

tájékoztatáshoz,	amely	a	napilapokban	testesült	meg.	(Azt	a	mintát	mai	napig	fel	

lehet	 fedezni,	 hogy	 napilapok	 háttere	 köré	 politikai	 csoportok	 szerveződnek,	

legtöbbször	 manipulációs	 céllal.)	 Mindenesetre	 ezzel	 megjelent	 a	 társadalmat	

szervező	 erők	 között	 az	 új	 kommunikációs	 szervező	 elem,	 pontosabban	 nem	

megjelent,	hanem	kiterjedt	és	ezáltal	jelentősége	egyre	nőtt.		

Újabb	 robbanás	 a	 kommunikáció	 technológiában	 és	 ezzel	 együtt	 az	

információterjesztésben	 az	 elektromos	 hullámokon	 keresztül	 kódolt-dekódolt	

eszközfüggő	 módszer	 volt,	 kezdetben	 a	 hang	 alapú	 információterjesztéssel,	

folytatva	 pár	 évtized	 elteltével	 a	 tömeges	 képi	műsorszórás	 irányába.	 Azt	 nem	

szabad	elfelejteni,	hogy	azért	 ennek	az	 információszórásnak	 sokáig	a	minősége	

igen	 alacsony	 színvonalú	 volt,	 így	 infokommunikációs	 értéke	 is	 korlátozott	

maradt,	továbbá	jelentősen	koncentrált	és	ellenőrzött	csatornákon	továbbították.	

Ráadásul	 kezdetektől	 fogva	 szét	 lehet	 választani	 a	 politikailag	 motivált	 és	 a	

kereskedelmileg	 meghatározott	 információszórást.	 Más	 vonatkozásban	 a	

társadalmi	szerveződést	nagyban	befolyásolta	és	az	információs	társadalom	felé	

tett	ugyancsak	fontos	lépés	az	elektronikus	hangterjesztés	demokratizálásaként	
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felfogható	 telefon	 megjelenése,	 mert	 a	 társadalmi	 élet	 minden	 területén	 az	

információhoz	 jutás	 és	 annak	 terjesztése	 könnyebbé	 és	 gyorsabbá	 vált.	 Ennek	

köszönhetően	 kezdetben,	 és	 később	 is,	 adott	 politikai	 struktúrákban	 nagyobb	

szerepe	volt,	mint	a	tömegkommunikációs	eszközöknek,	amelyek	főleg	irányított,	

sokszor	manipulatív	 információt	 terjesztettek.	 Azt	 sem	 szabad	 elfelejteni,	 hogy	

ezek	 a	 politikai	 rendszerek	 amennyire	 lehetett	 korlátozták,	 de	 legalábbis	 nem	

támogatták	 a	 telefonhálózatok	 egyébként	 technológiailag	 indokolt	 és	 a	

társadalom	elvárásának	megfelelő	 fejlesztését,	ráadásul	 leginkább	a	 társadalom	

ellenőrzésének	újabb	eszközét	látták	benne.		

„Számon	tarthatják,	mit	telefonoztam	

s	mikor,	miért,	kinek.	

Aktákba	irják,	miről	álmodoztam	

s	azt	is,	ki	érti	meg.“	

(József	 Attila:	 Levegőt	 –	 1935,	 megjelent:	 Nagyon	 fáj	 -	 József	 Attila	 versei,	

Cserépfalvi,	Bp.	1936)	

Mi	 sem	 jellemzi	 jobban	 a	 hatalom	 gyanakvását,	 mint	 az,	 hogy	 Puskás	

Tivadaréknak	milyen	 bürokratikus	 akadályokkal	 kellett	megküzdeniük,	mire	 el	

tudták	kezdeni	működtetni	az	első	telefonközpontot	Budapesten.	

„...(a	technikai	feltételek	megoldása	után)	persze	még	nem	oldódott	meg	az	összes	

probléma,	hiszen	még	az	engedélyeket	is	meg	kellett	szerezni.	Az	első	kérvényt	báró	

Kemény	Gábor	földművelés-,	ipar-	és	kereskedelemügyi	miniszter	azzal	utasította	

el,	hogy	ugyan	hallott	már	a	találmányról,	de	mivel	Bécsben	nincs	ilyen,	így	

Budapesten	sincs	rá	szükség.	Puskás	Ferenc	csak	hosszas	kilincseléssel	tudta	elérni,	

hogy	meginduljon	végre	az	engedélyezési	eljárás.“	(Telefónia	–	A	távközlés	

története	-	T-Com	ismertető	füzet)	

	

	

	 Társadalmi	szemléletek	és	információs	hálók	

A	különböző	társadalomszemléletek	a	társadalmi	tér	felosztásában	térnek	el,	de	

mindegyiknek	van	a	másikban	értelmezhető	korabeli	hálózata.	Ezekből	néhányat	

kiemeltem,	 hogy	 értelmezzem	 a	 felfogásuk	 fogalmi	 keretei	 között	 a	 számomra	

fontos	információs	momentumot.	



	 16	

Kiemelt	felosztások:	

		->	1.	termelési	eszközök	(kapitalizmus),		

		->	2.	technikai	fejlettség	(ipari	társadalom),		

		->	3.	városiasodás	(civilizáció),			

		->	4.	tudáshoz	és	információhoz	való	hozzáférés	(információs	társadalom).	

	

1.	Termelési	eszközök	és	osztályszemlélet	

Kétségtelen,	 hogy	 a	 történeti	 társadalmi	 rétegződés	 egyik	 mozgatórugója	 a	

vagyonhoz,	az	ahhoz	kapcsolódó	eszközökhöz,	annak	meg-	vagy	fenntartásához	

való	 hozzáférés	 volt.	 Ebben	 a	 hierarchiában	 megkötött	 társadalmi	 osztályok	

alakulnak	 ki,	 ahol	 konkrétan	 köthető	 az	 információs	 korlát,	 a	műveltséghez	 és	

tudáshoz	való	hozzáférés	a	társadalmi	ranghoz.	Ennek	a	legegyszerűbb	formája	a	

nyelvi	kód	írásbeli	formájának	a	korlátozottsága.		

Ugyanakkor	 fel	 kell	 ismerni,	 hogy	 az	 úgynevezett	 népi	 kultúra,	 népdalok,	

népmesék,	népköltészet,	az	alsóbb	néprétegek	szellemi	kincsestára,	magyarul	a	

műveltség	sem	korlátozódott	az	írásbeliségre,	hanem	segítette	annak	terjedését,	

illetve	tárolta	ilyen	értelemben	azokat	az	energiákat,	amelyek	létrehozták	azokat.	

Olyan	 információtovábbítási	 technológiaként	 tekinthetünk	 rá,	 mint	 forradalmi	

eszközre	a	tudáskonstruáló	és	ismeretbővítő	elemek	átadásában,	megőrzésében.		

Az	 osztályszemlélet	 fölveti,	 hogy	 az	 alsóbb	 néprétegek	 ismeretekhez	 és	

információkhoz	 jutási	 hálózatokból	 való	 kizárása	 valamiféle	 társadalmi	

zárványokat	hozott	létre,	amelyek	törvényszerűen	vezettek	azok	felszámolására	

irányuló	 szervezkedésekhez	 és	 erőszakos	 megváltoztatásukra	 irányuló	

törekvésekhez,	 legalábbis	 miután	 rájöttek,	 hogy	 a	 struktúrák	 erőszakos	

fenntartása	 nem	valamiféle	 transzcendens	 parancs,	 pusztán	 a	 politikai	 vezetők	

jólétét	szolgáló	tömegmanipuláció.			

	

2.	Ipari	társadalom	és	technológiai	evolúció	

Úgy	a	haditechnikában,	mint	a	termelésben	vagy	az	információáramlás	technikai	

feltételeiben	 ugrásszerű	 innovációk	 léptették	 tovább	 a	 fejlődés	 kerekét.	 A	 mi	

szempontunkból	természetesen	a	Gutenberg-galaxis	megszületése	a	perdöntő.	A	

sokszorosítási	 technológia	 az	 írásbeli	 információáramlás	 hatékonyságát	 is	

megsokszorozta.	 Bár	 ideig-óráig	 lehetett	 ennek	 adminisztratív	 korlátot	 szabni,	
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sőt	 a	 korábbi	 társadalmi	 struktúrákhoz	 kötni	 terjeszkedését,	 az	 információ-

robbanás	 hatása	 elementáris	 volt,	 a	 szellemi	 átörökítés	 rendkívüli	 energiákat	

szabadított	 fel,	 és	 az	 információ	 klónozás,	 amit	 a	 természet	 évmilliókkal	

korábban	 „fetalált“,	 valóban	 megmozgatta	 a	 nyugati	 civilizációt.	 Ebben	 az	

evolúciós	 dinamizmusra	 késztető	 technikai	 közegben	 a	 megfelelő	 információ	

megfelelő	 helyre	 juttatását	 segítő	 erők	 léptek	 föl.	 A	 hatékonyságnövelés	 és	 a	

kiélezett	 verseny	 olyan	 hálózatok	 kiépülését	 eredményezte,	 amelyek	már	 nem	

teljes	mértékben	támaszkodtak	a	tudományos	hierarchiára.		

Az	ipari	társadalom	másik	információs	tényezője	kétségtelenül	a	közlekedésben	

bekövetkezett	forradalmi	változások	voltak,	a	gépiesítés	a	közlekedési	hálózatok	

új	 szintjét	 és	 a	 személyek,	 áruk,	 információk	 eljutásának	 további	 kiterjesztését	

tette	lehetővé.		

	

3.	Civilizációs	törekvés	

A	civilizáció	meghatározása	se	egyértelmű,	de	könnyű	belátni,	hogy	alapvetően	a	

városiasodással	függ	össze,	amiből	olyan	kérdések	következnek,	mint:	

- A	nagy	egyedszámú	csoportos	együttélés	normái;	

- a	tudás-	és	információmegosztás	technikái;	

- hátrányos	és	kivételezett	helyzet	kezelése;	

- hatalmi	konstrukciók	koncentrálása;	

- életmódbeli	és	életvezetési	mintakövetés	diverzitása.	

Mi	a	civilizációnk	bőlcsőjeként	az	antikvitást	szoktuk	meghatározni,	és	valóban	a	

filozófiák	 és	 művészetek,	 következésképp	 a	 társadalmi	 fejlődés	 szellemi	

horizontja	 jóval	 magasabbnak	 tűnik,	 mint	 a	 korábbi	 vagy	 későbbi	 pusztán	

fegyverekre	 támaszkodó	 birodalmi	 konstrukciók	 hatalmi	 tébolya,	 ráadásul	 a	

római	 vagy	 athéni	 városi	 élet	 számos	 eleme	 a	 fenti	 felsorolásból	 visszaköszön.	

Hadd	utaljak	itt	a	római	jogra,	a	különböző	fórumokra,	a	polgárság	eszméjére,	a	

szenátus	 intézményére	 vagy	 akár	 arra	 az	 érzékenységre,	 ahogy	 a	 korabeli	

szerzők	a	meghódított	népek	életéről	számolnak	be.	

Ezek	kétségtelen	olyan	civilizációs	elemek,	amelyek	szükségesek	ahhoz,	hogy	

az	információáramlás	és	-megosztás	bizonyos	mértékig	a	privilegizált	helyzetből	

kiszabaduljon.	
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A	 civilizáció	egyik	központi	 eleme,	 egyesek	 szerint	 alapja,	de	mindenképpen	

meglehetősen	 kényes	 területe	 az	 állami	 támogatottságú	 vallás.	 Európát	 ma	 is	

sokan	keresztény	civilizációként	írják	le,	ami	abból	a	szempontból	kétségtelenül	

igaz,	 hogy	 a	 fejlődés	 bizonyos	 fokán	 az	 erősen	 hierarchizált	 vallásos	 világkép	

megtermékenyítette	az	államszervezet	konstruálóit,	sőt	a	nemzeti	királyságokat	

vallási	 alapon	 együttműködésre	 késztette.	Más	 szempontból	 viszont	 az	 kérdés,	

hogy	 a	 középkor	 vége	 vagy	 a	 végének	 kezdete	 éppenséggel	 nem	 az	 arab	

tudomány	 európai	 beáramlásának	 köszönhető-e.	 Mindenesetre	 a	 vallás	 etikai	

alaptéziseinek	 a	 terjesztése,	 a	 vallásos	 hierarchia	 egyirányú	 üzeneteinek	 az	

áramlása	 kétségtelenül	 kivájta	 az	 utat	 a	 nem	 vallásos	 információáramlás	

folyamának	 is.	 Példaként	 említhetjük,	 hogy	 a	 középkori	 vallásos	 világnézet	

alapját	jelentő	filozófiai	tanokat	éppenséggel	pap	tudósok	tudományos	kutatásai	

rengették	meg	először	igazán.		

	

	 4.	Tudáshoz	és	információhoz	való	hozzáférés	(információs	társadalom)	

Visszatérve	az	információs	társadalom	történetiségéhez	azt	látjuk,	hogy	az	„ipari	

civilizáció“	alakul	át	 információs	társadalommá.	Az	uralkodóvá	váló	 technológia	

romboló	innovációként	vonul	be	(Setényi	 János:	XXI.	Századi	iskolai	kihívások	–	

előadás	 -	 https://www.youtube.com/watch?v=xtPe_2R385o)	 a	 társadalom	

hétköznapjaiba,	annak	majd‘	minden	területére,	és	végül	a	társadalomszervezési	

sztenderdeket	is	meghatározza.	Az	információs	társadalom	kibontakozása	súlyos	

elvi	kérdéseket	is	felvet:	

1. Felmerül	 a	 kérdés,	 hogy	 értékválasztáshoz	 is	 köthető-e	 az	

információtechnológiai	 forradalom.	 A	 látszólag	 önmagukat	 irányító	 és	

serkentő	gazdasági	és	innovációs	folyamatok	az	arra	hajlamos	(hatalmi)	

tényezőknek	 adnak-e	 Orwell-i	 ötleteket,	 hogy	 a	 befolyásukat	 és	

hatalommániájukat	ideig-óráig	kiterjesszék	az	általános	emberi	értékek	

semmibevételével?	Létrejön-e	az	a	társadalmi	és	civilizációs	konszenzus,	

ami	 segít	 elérni,	 hogy	 a	 technológiához	 hozzáférő	 politikai	 szándékok	

ellenőrzés	 alatt	 álljanak,	 és	 utólag	 ne	 lehessen	 ezeket	 az	 ellenőrző	

mechanizmusokat	manipulálni.		

2. A	 másik	 legfontosabb	 elvi	 felvetés	 az,	 hogy	 az	 információtechnológia	

üzleti	 indíttatása	 ellenére	 eljut-e	 annak	 demokratizálásához,	 továbbá	
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annak	 fenntartásához,	 ha	 tetszik	 megvédéséhez,	 illetve	 a	 vertikális	

tudásátadás	 átalakul-e	horizontális	 tudásmegosztássá,	 és	 az	 intézményi	

struktúra	 elbírja-e	 ezt	 a	 terhet?	 Erről	 gondokodom	 a	 következő	

fejezetben.		

Ennek	 a	 tudásmegosztásnak	 még	 egy	 társadalmi	 hajtóereje	 van,	 ez	 pedig	 a	

hálózatszervezési	hajlam,	 aminek	a	 jelentőségét	nem	 lehet	 eléggé	hangsúlyozni,	

nemcsak	 az	 új	 tudásmegosztási	 paradigmára,	 de	 feltehetőleg	 a	 tovább	 élő	

korábbi	társadalmi	struktúrák	átrendeződésére	is	jelentős	hatása	van.		

	

	 Jövőkép	az	információs	társadalomról	

Madách	 óta	 a	 szerzők	 folyton	 késztetést	 éreznek	 arra,	 hogy	 a	 jövőről	 szóló	

kevéssé	 tudományos,	annál	 inkább	 fantasztikus	elképzeléseiket	negatív	érzelmi	

és	 etikai	 környezetbe	 ágyazzák,	 aminek	 az	 alapja	 mindig	 valamilyen	

hagyományos	 érték	 veszélyeztetettségének	 vélelme.	 Ezek	 a	 felfogások	 rendre	

elfelejtik,	 hogy	 a	 fejlődés	 mellett	 közvetlenül	 vagy	 közvetve mindig	 ott	 áll	 a	

társadalmi	 kontroll,	 és	 többé-kevésbé	 az	 élet	 mindennapjait	 meghatározó	

jövőépítés	 mozzanatait	 a	 társadalmi	 értékek	 irányában	 tartják,	 persze	 az	

előfordul,	hogy	kisebb-nagyobb	fáziskéséssel.	A	társadalom	maga	 is	változik,	és	

az	 értékek	 megítélésében	 is	 lehetnek	 változások,	 de	 az	 a	 végső	 érték,	 ami	 a	

társadalmi	működés	optimalizálása,	 végős	 soron	még	 a	 gépi	 tanulás	 számára	 is	

előbb-utóbb	felismerhető	előre	programozás	nélkül	is.	

	

Azt	 nem	 lehet	 elképzelni,	 hogy	 egy	 társadalom	megítélése	 akkor	 is	 potizív,	 ha	

csak	 egy	 elit	 van	 körbevéve	 a	 technológiai	 újításokkal,	 míg	mások	 számára	 ez	

elérhetetlen,	 sőt	 bizonyos	 társadalmi	 mechanizmusok	 folytán	 el	 van	 zárva.	 A	

társadalmat	leginkább	az	minősíti,	hogy	hogyan	bánik	a	legelesettebjeivel,	ezért	

minden	 leírás,	 ami	 az	 információs	 társadalmat	 jellemzi,	 alapvetően	 kitér	 a	

tudáshoz	és	az	információhoz	való	legszélesebb	hozzáférésre,	végeredményben	a	

demokrácia,	mint	az	esélyegyenlőség	zálogának	a	kritériumára.	Mi	hajtja	ezt	az	

elkötelezettséget?	 Nemcsak	 etikai	 megfontolások,	 hanem	 az	 a	 történelmi	

tapasztalat	 is,	 hogy	 a	 társadalom	 dinamikáját	 a	 zárványok	 eltüntetése,	 annak	

mindenekelőtt	 politikai	 szándéka	 biztosítja.	 Amikor	 társadalmakról	 beszélünk	
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sosem	szabad	elfelejteni,	hogy	meghatározott	politikai	keretbe	van	szorítva	ez	a	

közösség,	 amit a	 hagyományok	 mellett	 azok	 alakítanak,	 akiknek	 különben	

természetes	törekvésük,	hogy	befolyásukat	minden	eszközzel	növeljék.	Ezeknek	

a	 betegessé	 válását	 ugyan	 elvileg	 korlátozzák	 a	 demokratikus	 politikai	

konszenzusok,	 de	 az	 infokommunikációs	 eszközök	 kombinációi	 arra	 is	

alkalmasak	 lehetnek,	 hogy	 kijátszák	 vagy	 elnyomják	 a	 védelmi	

mechanizmusokat.	Így	nyer	különös	értelmet	a	NAT-ban	és	más	aggódó	nevelési	

feladatmeghatározó	 követelményekben,	 hogy	 mennyire	 meg	 kell	 tanítani	 a	

felnövekvő	nemzedékeket	a	politikai	manipuláció	felismerésére,	mint	a	kritikus	

internet	használat	alapelemére.	

	

"Az	 állami	 szektor	 szerepe	 igen	 fontos	 a	 társadalom	 fejlődésében.	 Az	 állam	

feladata	 a	 lépéstartás	 az	 IKT-paradigma	 kibontakozásával,	 megfelelő	 kereteket	

biztosítva	 valamennyi	 szektor	 számára	 a	 fejlődéshez	 a	 digitális	 szakadék	

kialakulásának	megelőzésével	és	önmaga	folyamatos	modernizálásával."	 (Tarmo	

Kalvet:	 Az	 észt	 információs	 társadalom	 fejlődése	 az	 1990-es	 évek	 óta	 -	

Információs	Társadalom	folyóirat	2008.	3.	sz.	51.	o.	) 
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c)	Az	információs	társadalom	pedagógiája	
	

Az	 információs	 társadalom	 a	 neki	megfelelő	 pedagógiai	modellt	 igényli.	 Ennek	

meghatározása	 a	 társadalmi	 szükséglet,	 a	 pedagógiai	 szakmai	 hagyományos	

struktúrák	 és	 az	 oktatáspolitika	 erőterében	 valósul	 meg.	 Számtalan	 idézet	 és	

aktuális	tanulmány	sorolja	a	kívánságokat,	elvárásokat,	amiket	a	megváltozott	–	

és	 ezt	 a	 változást	 nem	 lehet	 eltagadni	 –	 társadalmi	 és	 technikai	 feltételek	

megkövetelnek.	 Kritikákból	 és	 a	 feltételrendszerek	 kritikai	 elemzéséből	 nincs	

hiány:	

	

„A	 gyerekek	 kognitív	 fejlődésének	 iskolai	 kontextusban	 való	 vizsgálata	 azt	 is	

megmutatta,	 hogy	 az	 iskola	 gyakran	 olyan	 tudást	 kíván	 diákjai	 számára	

közvetíteni,	 amelynek	 feldolgozására	 ők	 aktuális	 fejlettségi	 szintjükön,	

rendelkezésre	 álló	 gondolkodási	 műveleteik	 segítségével	 eleve	 képtelenek.	 A	

tanulók	 így	 kialakuló	 tudásának	 minősége,	 szervezettsége,	 alkalmazhatósága	

távolról	 sem	 felel	 meg	 az	 oktatás	 deklarált	 céljainak	 és	 a	 társadalmi	 környezet	

elvárásainak.“	 (Csapó	 Benő:	 Oktatás	 az	 információs	 társadalom	 számára	 –	

Magyar	Tudmány,	2003/12.	1478.	o.)		

Az	 úgynevezett	 „hagyományos“	 vagy	 klasszikus	 iskolakép	 jellegzetességeit	

kritizáló	 nézetek	 lényegre	 törően	 megragadják	 a	 rendszer	 nagyrészt	 jogosan	

támadható	 pontjait.	 Azzal	 nem	 nagyon	 számolnak,	 hogy	 egyrészt	 a	

tanárszemélyiségek,	 másfelől	 az	 iskolák	 eltérő	 szellemisége,	 messze	 nem	 ad	

alapot	egységes,	általánosító	véleményre,	arról	nem	beszélve,	hogy	mennyi	nem	

nyilvános	modernizálási	kísérlet,	új	pedagógiai	elem,	modern	eszköz	és	módszer	

jelenik	meg	a	ma	iskolájában,	akár	hivatalos	körítéssel,	mint	például	a	témahetek	

vonatkozásában,	 akár	 csak	a	belső,	 szakmai	kört	 érintve.	A	kárhoztató	 leírások	

ettől	függetlenül	tartalmaznak	elavult	modelleket:	

„Ennek	 alapján	 a	 hagyományos	 pedagógiai	 felfogás	 és	 a	 hagyományos	 iskolák	

jellegzetes	jegye	a	tanárcentrikusság;	a	frontális	oktatás	dominanciája	és	az	ennek	

megfelelő	 tantermi	 elrendezés;	 az	 életkor	 tekintetében	 homogén	 osztályok;	 az	

osztály	 minden	 tagjára	 vonatkozó,	 közel	 azonos	 teljesítményszint,	 illetve	 az	

osztályismétlés	 alkalmazása,	 ha	 a	 tanuló	 nem	 éri	 el	 az	 előírt	 szintet;	 a	 tanári	

előadás,	 magyarázat	 dominanciája	 a	 tanórán;	 a	 tananyag	 repetitív	 szá-	
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monkérése;	 az	 osztályzással	 történő	 értékelés;	 a	 tankönyv	 használata	 mint	 a	

tananyag	 elsajátításának	 egyik	 legfontosabb	 eszköze;	 a	 tantárgy-	 és	 tanóra-

rendszer;	valamint	a	büntetés-jutalmazás	pedagógiájának	alkalmazása“	(Németh	

és	 Skiera,	 1999,	 11–12.	 o.	 In:	 Langerné	 Buchwald	 Judit:	 Az	 alternativitás	

értelmezési	lehetőségei	és	megjelenése	az	oktatásban	és	a	pedagógusképzésben,	

Iskolakultúra	2011/12.	92.	o.)	

Könnyű	 fogást	 találni	 a	 kritikához	 a	 nehezen	 mozduló	 oktatás-szervezésen.	

Ráadásul	 kétévente	 nemzetközi	 összefüggésben	 le	 is	 minősítik	 a	 magyar	

közoktatás	eredményességét.	(PISA)	Ez	a	mérés	kifejezetten	a	használható	tudás	

igényével	lép	fel,	amennyiben	életszerű	értelmezési	feladatokkal	méri	a	tanulók	

valós	teljesítményét.	Felmerül	a	kérdés,	hogy	a	hagyományos	akadémikusi	tudás	

le-	 és	 felosztása,	 tudományterületek	 szinte	 óvódáig	 való	 leegyszerűsítése,	 és	

annak	a	megfeleltetett	tantárgypedagógiával	való	támogatása	ebben	a	formában	

meddig	tartható	és	lép(het)-e	a	helyére	új	koncepció.	Az	iskolarendszer	minősítő	

felosztása	 és	 hierarchizálása	 abszurd	 védekezésre	 és	 ellenállásra	 sarkall,	 olyan	

szélsőséges	véleményekhez	vezetve,	mint	Nahalka	Istváné,	aki	már	magának	az	

érettséginek	az	 intézményét,	annak	valódi	értelmét	 is	megkérdőjelezi	–	nem	ok	

nélkül.	

„Az	érettségivel	kapcsolatos	egyik	súlyos	probléma	valójában	nem	is	az	érettségié,	

mert	 az	 egész	 oktatási	 rendszer	 szenved	 tőle.	 Ez	 az	 a	 probléma,	 hogy	 a	magyar	

iskolarendszer	 még	 ma	 is	 nagyon	 erősen	 egy	igen	 nagy	 tömegű,	 minden	 tanuló	

számára	 közös,	 akadémikus	 jellegű,	 erősen	 kanonizált	 műveltség	 úgymond	

átadását	 tartja	 a	 legfőbb	 feladatának.“	 (Nahalka	 István:	 Az	 érettségi...	

http://www.tani-tani.info/erettsegi)	

	

Szorosabban	vett	 szempontunk,	az	 információs	 társadalom	pedagógiai	elvárása	

azt	 a	 kérdést	 veti	 fel,	 hogy	 milyen	 struktúrákat	 kell	 érintenie	 egy	 ilyen	 új	

paradigmának.	Az	MTA	emlékezetes	állásfoglalása	felhívja	a	figyelmet	azokra	az	

igényekre,	mely	a	korszerű	oktatáspolitika	alapjait	jelentik:	

„Az	informatikai	és	információtechnológiai	forradalom	következtében	a	változások	

oly	 mértékben	 gyorsulnak	 fel,	 hogy	 a	 korábbinál	 jóval	 fontosabbá	 vált,	 hogy	 az	

oktatás	 képessé	 tegye	 a	 fiatal	 korosztályokat	 arra,	 hogy	 alkalmazkodjanak	 a	
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társadalomnak	 és	 a	 tudásstruktúrának	 az	 adott	 pillanatban	 még	 nehezen	

értékelhető	jövőbeli	változásaihoz.“	

(Az	MTA	Közoktatási	Elnöki	Bizottságának	állásfoglalása	a	műveltség	iskolázási	

és	tantervi	beszűküléséről	–	2018.	február)	

Ez	 a	 burkolt	 kritikai	 gondolat	 különösen	kiemeli	 azt	 a	 bizonytalanságot,	 amely	

sok	ponton	érzékelhető,	ha	a	jövő	pedagógiájáról	beszélünk.		

Az	információs	társadalom	megváltozott	pedagógiai	igénye	nem	az	alternativitás	

felé	mutat,	ha	hordoz	is	elemeket	annak	XX.	századi	világából	–	hanem	éppen	a	

köz-	 és	 tömegoktatás	 feltételeinek	 felelhet	 meg	 azokkal	 az	 új	 eszközökkel,	

amelyek	 egyrészt	 technológiailag	 rendelkezésre	 állnak,	 másfelől	 pedagógiai	

megújulásra	 ösztönzik	 az	 egész	 rendszerről	 gondolkodókat.	 Értelmezésem	

szerint	 az	 információs	 társadalom	 törekvése	 és	 célja,	 hogy	 minél	 szélesebb	

körben	 juttasson	 tanulókat	 minél	 használhatóbb	 ismeretekhez,	 ami	 mindkét	

oldalon	 eredményt	 hoz,	 egyfelől	 a	 társadalom	 is	 gazdagodik	 általa,	másfelől	 az	

érintett	is	megtalálja	a	saját	tudáskonstrukciójának	a	kiteljesedését.	Nem	könnyű	

megtalálni	 persze	 az	 összhangot	 és	 egyensúlyt	 a	 (minimumnak	 kinevezett)	

műveltségelemek	 katedrai	 átadása	 és	 a	 hálózati	 alapú	 tudáskonstruálás	

egyébként	az	iskolától	függetlenül	is	működő	folyamata	között.	

A	 merev,	 osztályokba	 rendezett	 követelmények,	 tanulók,	 terek,	 tudáselemek	

kritikáját	 a	NAT	új	 tervezete	kapcsán	 is	 számos	kritika	 illeti,	 amennyiben	pont	

ezen	 a	 téren	 –	 hozzátéve	még	 a	 taneszközök	 értelmetlennek	 látszó	 lebutítását,	

könyvek	 és	 gondolatok	 egyirányúsítását	 –	 semmiféle	 korszakos	 változtatásra	

nem	 tesz	 kísérletet.	 Persze,	 hogy	 is	 tehetne	 az	 ismert	 körülmények	 miatt,	

amelyek	meghatározzák	a	ma	oktatását.	

“Az	 intelligens	 oktatási	 rendszereket	 egyebek	 mellett	 az	 különbözteti	 meg	 a	

kevésbé	intelligensektől,	hogy	képesek	a	diverzitás	kezelésre,	és	ez	visszatükröződik	

nemzeti	 alaptanterveikben	 is.	 Az	 ilyen	 alaptanterveknek	 nemcsak	 a	 közös	

követelmények	 meghatározása	 alkotja	 részét,	 hanem	 az	 is,	 hogy	 az	 iskolák	

különböző	 csoportjai	 miképp	 tehetők	 képessé	 arra,	 hogy	 e	 követelményeket	

teljesítsék.”	 	 (Halász	 Gábor:	 Amiről	 a	 nemzeti	 alaptanterveket	 érintő	 viták	

szólnak	–	Új	Pedagógiai	Szemle	2018.	5-6.	sz./5-7.o.)	
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	Én	 úgy	 látom,	 hogy	 az	 információs	 társadalom	 pedagógiáját	 az	 a	 feltételezett	

negyedik	 didaktikai	 paradigma	 határozza	 meg,	 amely	 „...	 a	 21.	 századi	 késő	

modern	korszak	újmédia	környezetében	zajló	hálózatalapú	tanuláson	alapul.“	(Dr.	

Forgó	Sándor	–	Komló	Csaba:	Blended	learning,	hálózatalapú	tudásmegosztás,	

Kezek,	2015	Eger)	

Az	 említett	 tanulmány	 próbálja	 összeszedni	 azokat	 a	 formákat,	 módszereket,	

amelyeket	 e-learning	 néven	 fog	 keretbe,	 de	 értelemszerűen	 átfedésben	 van	

témakörünkkel	is:	

„A	fenti	definíció	szerint	tehát	e-tanulás	fogalmával	illethetjük	a(z):	

• Iskolában	tantermi	oktatás	esetén	alkalmazott	számítógéppel	segített	

tanulást	

• Az	IKT	eszközöket	alkalmazó	távoktatást,	nyitott	képzést	

• Web	(táv)	előadást,	web	(táv)	szemináriumot	

• A	televíziós	oktatást,	különös	tekintettel	a	digitális	televíziózás	új,	interaktív	

lehetőségeit	kihasználó	kurzusokat	

• A	számítógépes	multimédiával,	web	tartalmakkal	támogatott	önálló	

tanulást.	(Pl.	egy	alkalmazói	szoftverbe	épített	tutorial	használata...)	

• A	multimédiás	oktatóprogramokat	

• Internetes	kollaboratív	eszközöket	használó	tréningeket	

• Mobil	infokommunikációs	technológiával	támogatott	oktatási	formákat	

• A	hagyományos	jelenléten	alapuló	oktatás	és	konzultáció,	valamint	a	

távoktatás	elektronikus	tanulási	környezetének	illetve	tananyagainak	

különböző	változatait	úgymint;	

• a	formális-informális,	

• a	virtuális	együttműködési	(szinkron-aszinkron),	

• és	az	önálló	tanulást	támogató	tanulási	formákat“	(uo.)	

A	 kétségtelenül	 a	 teljesség	 igényével	 összeszedett	 felsorolás	 még	 mindig	 nem	

helyez	 talán	megfelelő	 hangsúlyt	 a	hálózatiságra,	 ami	 alatt	 a	 tanulás	 közösségi	

jellegét	 emelném	ki.	Azt	gondolom,	az	oktatás	oroszlánrészére	 jellemző,	hogy	a	
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tanár	 nem	 varázsló,	 remélhetőleg	 egyre	 kevésbé	 az,	 nem	 is	 hivatalnok	 vagy	

valamiféle	 főnök	 (parancsnok)	 –	 hanem	 csapatkapitány.	 Aki	 pszichológiai	

érzékkel	és	megfelelő	tudással	irányítja	a	tanulók	iskolai	előmenetelét,	amiben	a	

vezérelv,	hogy	mindig	lelkileg,	testileg,	szellemileg	többel	menjenek	el	a	gyerekek	

az	iskolából,	mint	ahogy	reggel	bementek	oda.	A	tartalmi	elemek	meghatározása	

sokkal	 inkább	 a	 modern	 műveltség	 keretszerű	 kritériumaiban	 ölt	 testet,	 a	

mennyiségi	követelmények	helyett	a	minőségi,	közösségi	tudásszerző	technikák,	

hálózatalapú	szerveződések	használatára	tanít.		

  

 Digitális	alapműveltség,	és	az	információs	társadalom	iskolája 

"Czirkos	Zoltán,	a	BME	Elektronikus	Eszközök	Tanszéke	docense	szerint	nem	volt	

nehéz	egyik	feladat	sem	az	idei	középszintű	informatika	érettségin.	A	docens	

szerint	a	feladatok	megoldásához	szükséges	tudás	a	digitális	alapműveltség	része,	

hiszen	például	a	szövegszerkesztés	korántsem	csak	azok	számára	mindennapi,	akik	

informatikai	pályára	mennek."		

(http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2016/5/12/Mindenkinek_meg_kene_tudn

i_oldani__Szakerto_ROW8LU)	

Az	 elég	 világossá	 vált	 mára,	 hogy	 az	 információs	 társadalom	 digitális	

kultúrájához	 tartozik	 egyfajta	digitális	 alapműveltség,	 amelynek	elemeit	úgy	 az	

iskolában,	mint	 otthon	 vagy	 a	 kortársi	 környezetben	 sajátítják	 el	 a	 társadalom	

felnövekvő	tagjai.	Ahogy	a	társadalmi	élet	digitalizálódik,	ez	az	alapműveltség	is	

egyre	 bővül,	 és	 a	 fenti	 idézet	 szerinti	 szövegszerkesztési	 készségen	 kívül	

leginkább	a	funkcionális	internethasználat,	a	megfelelő	applikációválasztás	vagy	

a	hálózati	struktúrák	illesztésének	képessége	tartozik	majd	bele.	

Az	 oktatás	 formális	 tereinek	 is	 átalakuláson	 kell	 átesni.	 A	 hagyományos,	

frontális	osztályképnek,	ami	katedra,	szemben	padsorok	struktúrában	ragadható	

meg,	 át	kell	 alakulnia	egyfajta	műhellyé,	 közösségi	 és	kiscsoportos	vagy	egyéni	

művelődési	 terekre	 kell	 tagozódnia,	 miközben	 minden	 helyen	 biztosítja	 a	

digitális	 hátteret.	Ma	már	 nem	 annyira	 ragaszkodunk	 a	 személyi	 számítógépes	

ellátottsághoz,	 a	 nagyobb	 képernyőjű	 okostelefonok	 még	 a	 tableteket	 is	

feleslegessé	tehetik,	ha	megfelelő	technikai	teljesítménnyel	bírnak.	
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A	mobileszközöknek	 általában	 is	 a	 modernizálódásban	 óriási	 szerepe	 lehet,	

mert	más	a	viszonyuk	a	gyerekeknek	a	világot	jelentő	–	feltéve,	ha	van	wifi	vagy	

mobilinternet	–	okostelefonhoz	 is,	mint	a	nehézkes	és	 fix	helyhez	kötött	asztali	

számítógéphez.	 Átmenetileg	 külső	 erők,	 később	 a	 tanárok	 is	 megtanulják	 az	

egyre	 egyszerűbbé	 váló	mobilapplikáció-készítést,	 ezzel	 is	 élményszerűvé	 téve	

pedagógiájukat,	 személyessé,	 személyre	 szabottá	 a	munkájukat	(differenciálás).	

Ugyanakkor	 lehetőséget	 ad	 ez	 a	 platform	 a	 közösségi	 tanulásra	 is,	 hiszen	 a	

gyerekek	 közösen,	 akár	 online	 formában	 is,	 együtt	 dolgozhatnak	 fel	

tudásanyagokat.	 A	 másik	 fontos	 vonatkozási	 pont,	 visszautalva	 a	 diverzitásra,	

szemben	a	tankönyvek	zártságával,	a	tanár-programfejlesztő	akár	egyénre	vagy	

tudásszintre	 szabott	 applikációverziót	 is	 tud	 ajánlani	 egyéni	 és	 kiscsoportos	

felosztásban.	

További,	a	közeljövőben	egyre	nagyobb	jelentőségű	innováció	lesz	a	szituatív	

virtuális	 valóság	 technikák	 megjelenése,	 amelyekhez	 bár	 nagy	 infrastruktúra	

szükséges	jelenleg,	de	a	kiaknázása	a	pedagógia	részére	mégis	nélkülözhetetlen	

az	 új	 szemléletben:	 „A	VR	 és	 a	 virtuális	 világok	 egyértelműen	 elősegítői	 az	 ilyen	

tanulási	 folyamatoknak	 abban	 a	 tekintetben,	 hogy	 a	 narratívával	 motivációt	 és	

kontextust	 adnak,	 az	 érzékszervek	 stimulációjával	 biztosítják	 a	 bevonódást,	 a	

részvételhez	szükségessé	teszik	az	egyéni	vagy	csoportos	aktivitást	és	megmutatják	

a	következményeket.“	(Aczél	Petra:	Virtuális	valóság	az	oktatásban	-	Ment-e	a	VR	

által	 az	 oktatás	 elébb?	 Információs	 Társadalom	 folyóirat	 -	 2017.	 XVII.	 évf.	 4.	

szám)		 	
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II.	A	TEHETSÉG	

	

„Úgy	 gondolom,	 hogy	 sokféle	 tehetség	 van,	 a	 kihívás	 ezen	 tehetségek	

felismerésében,	 irányításában	és	a	megfelelő	és	sikeres	pályára	állításban	van.	Az	

informatika	 ezen	 belül	 is	 nagyon	 sokrétű,	 sokféle	 tehetség	 kibontakozására	 ad	

lehetőséget.	Nagy	kihívás	felfedezni	azt,	hogy	kiben	milyen	tehetség	lakozik.	Ennél	

talán	még	 nehezebb	 –	 de	 nagyon	 inspiráló	 –	 feladat	 kitalálni	 azt,	 hogy	 az	 egyes	

tehetségfajtákat	 milyen	 eszközökkel	 fedezhetjük	 fel.	 Ehhez	 intenzív	

kutatómunkára	 van	 szükség,	 folyamatosan	 figyelemmel	 kísérve	 a	 nemzetközi	

trendeket	is.“		

Zsakó	 László	 (2015),	 az	ELTE	 Informatikai	Kar	Média-	 és	Oktatásinformatikai	

Tanszékének	tanszékvezető	egyetemi	docense		
(https://www.elte.hu/content/az-informatika-sokfele-tehetseg-kibontakozasara-ad-

lehetoseget.t.6242)	

	

a)	A	tehetség	fogalma	és	történetisége	az	általános	pedagógiában	

	 Tehetségelméletek	

A	 pedagógiai	 megközelítés	 előtt	 fel	 kell	 vetni,	 hogy	 szociológiai	 értelemben	 a	

tehetség	 az	 egy	 másság.	 E	 különleges	 másság	 megjelenése,	 kezelése	 –	 végső	

soron	 ez	 a	 tehetséggondozás.	 Szerintem	 a	 pusztán	 társadalmi	 hasznossági	 elv	

elég	támadható,	hiszen	pl.	ma,	amikor	a	költészet	vagy	az	irodalom,	egyáltalán	a	

nyelvi-irodalmi	 kultúra	 társadalmi	 presztizse	 és	 dominanciája,	 és	 ezzel	 együtt	

általános	befolyása	a	 társadalom	szellemi	 folyamataira	rohamosan	csökken.	Ma	

már	ott	 tartunk,	hogy	csodálkozva	gondolunk	a	 rendszerváltozás	körüli	 időkre,	

amikor	 a	 politikai	 színtér	 megtelt	 a	 kultúránkat	 meghatározó	 filozófusokkal,	

írokkal,	elég	csak	az	első	köztársasági	elnökre	gondolni.		

Másfelől	 mégiscsak	 a	 társadalom	 validálja	 a	 tehetséget,	 még	 akkor	 is,	 ha	

szerencsétlen	esetben	a	tehetség	nem	abban	a	társadalomban	teljesedik	ki,	éri	el	

elismertségét,	mint	amelyben	él,	hanem	később	vagy	akár	helyileg	máshol	–	ilyen	

is	 egyre	 gyakrabban	 fordul	 elő	 a	 kultúra	 internacionálissá	 válásával.	 A	

társadalomnak	 tehát	 van	 egy	 beengedő	 útvonala,	 egy	 értékítélete,	 amin	 át	

megjelenik	a	tehetség,	mint	elismertség.	
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Az	 egyén	 oldaláról	 azonban	 mindennek	 előfeltételei	 vannak,	 melynek	

személyiségbeli	szerkezetéhez	jó	alapot	adott	Renzulli	tehetségmodellje:	

	
3.	ábra	|	A	tehetség	Renzulli-féle	modellje	

	

„A	 tehetség	 három	 tulajdonságcsoport	 –	 átlag	 feletti	 képességek,	 kreativitás	 és	

feladatkötelezettség	–	interakciójában	jelenik	meg.“						

(Gyarmathy	Éva:	A	tehetség.	Fogalma,	összetevői,	 típusai	és	azonosítása.	ELTE	

Eötvös	kiadó,	Budapest,	2006.	–	19.	o.)	

Marland,	 Gardner	 és	 Piirtó	 elméletei	 utalnak	 arra,	 hogy	milyen	 területen	 is	

nyilvánulhat	 meg	 a	 tehetség...	Marland	 hat	 területet	 említ:	 az	 általános	

intellektuális	 képesség,	 a	 specifikus	 tanulási	 (iskolai)	 kompetencia,	 a	 kreatív	

gondolkodás,	 a	 vezetői	 rátermettség,	 a	 művészi	 tulajdonságok,	 és	 a	

pszichomotoros	képességek.	(uo.)	

Egy	 másik	 megközelítésben	 Gardner	 már	 hét	 féle	 intelligenciát	 különít	 el,	

amelyek	 a	 tehetség	 megnyilvánulásához	 hozzájárulhatnak.	 Ezek:	 a	 nyelvi,	 a	

logikai-matematikai,	 a	 téri,	 a	 testi-kinesztetikus,	 a	 zenei,	 a	 társas	

(interperszonális)	és	az	intraperszonális	képességek.	A	tehetséges	gyermek	első	

útja	 a	 társadalmi	 megnyilvánulás	 szempontjából	 az	 iskolába	 vezet.	 Itt	 a	

tehetségnek	 olyan	 fogadtatásban	 kéne	 részesülnie,	 hogy	 ez	 a	 találkozás	

meghatározó	 legyen	 a	 későbbi	 kibontakozás	 tekintetében.	 Ehhez	 persze	 a	

Zsolnai-féle	pedagógustípusra	lenne	szükség:	

Átlag	
feletti	
képesség	

Feladat-
elköte-
lezettség	

Tehetség	
Kreativitás	
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„	 ...	 a	 jövő	 pedagógusainak	 nem	 csupán	 »jó	 tanítóknak«,	 »jó	 tanároknak«	 kell	

lenniük,	 hanem	 olyan	 pedagógusoknak	 is,	 akik	 a	 pedagógiai	 problémaosztályok	

megfogalmazására	és	megoldására	is	képesek,	értenek	az	alkotáshoz,	a	pedagógiai	

fejlesztéshez,	 a	 pedagógiai	 kutatáshoz	 –	 függetlenül	 attól,	 hogy	 ki	 milyen	

iskolafokon	 tanít,	 s	 hogy	 ki	 milyen	 szakos...”	 (Zsolnai	 József	 (2001):	 Az	 alkotó	

pedagógia	tovább(i)	él(ete)	Pápán.	VE	TK	Ped. Kutatóintézete,	Pápa.		27.	o.)		

Balogh	 László	 szerint	 a	 XX.	 század	 végére	 elfogadott	 történeti	 teoretikus	

megközelítés	 szerint	 négyféle	 összetevője	 emelhető	 ki	 a	 tehetségnek,	 ami	 a	

Renzulli-modell	bővítéseként	fogható	fel:	

• átlag	feletti	általános	képességek,	

• átlagot	meghaladó	speciális	képességek,	

• kreativitás,	

• feladat	iránti	elkötelezettség.		

(Balogh	 László:	 Elméleti	 kiindulási	 pontok	 a	 tehetséggondozó	 programokhoz	

2007.	-	http://tehetseg.hu/balogh-laszlo-mi-tehetseg)	

Minden	 elméletet	 lehet	 vitatni,	 azonban	 megközelítés	 módja	 sokat	 elárul	 a	

teoretikus	 gondolatvilágáról,	 és	 részben	 magyarázza	 is	 azt.	 Jelen	 esetben	 a	

tehetséggel	 kapcsolatos	 elméletek	 az	 iskola	 felől	 közelítik	 meg	 a	 problémát,	 a	

felismerés	 és	 a	 tehetséggondozás	 feladataira	 fókuszálnak.	 Így	 a	négy	összetevő	

kiemelése	 érthető,	 és	 az	 is,	 hogy	 az	 „általános	 képesség“	 alatt	 az	 anyanyelvi,	 a	

gondolkodásbeli,	 absztrakciós,	 információfeldolgozási	 stratégiák	 kialakultságát,	

annak	 előremutató	 jellegét	 értik.	 A	 speciális	 képességek	 alatt	 pedig	már	 szinte	

tantárgyakra	 gondolnak,	 mint	 matematika,	 rajz,	 testnevelés,	 ének-zene	 stb.	

Érdekesebb	 a	 kreativitás	 analizálása,	 mert	 ott	 az	 originalitás,	 a	 flexibilitás,	 a	

fluencia	 és	 a	 problémaérzékenység	 teheti	 azt	 funkcionálissá.	 A	 feladat	 iránti	

elkötelezettség	 érzékeny	 téma,	mert	 egyfelől	 elvárjuk	 ezt	 a	 tanulótól,	 másfelől	

meg	 a	 tanártól	 várjuk	 el,	 hogy	 keltse	 föl...	 Ugyanakkor	 a	 versenyszellem,	 a	

kitartás,	a	lelki	stabilitás	is	az	iskolai	tehetségfelfogás	jellemzője,	de	nem	feltétlen	

találnánk	 ezt	 így	 meg	 a	 kiemelkedő	 művészi	 vagy	 akár	 tudományos	

teljesítmények	mindegyike	mögött.	

A	 tehetség	 életterének	 másik	 területéről	 gondolkodik	 Heimann	 Ilona	 a	

tehetség	fogalmának	meghatározásánál.	Fontosnak	tartja	megjeleníteni	a	család	



	 30	

szerepét	úgy	a	felismerésben,	mint	a	későbbi	fejlesztések	során,	sőt	genetikai	és	

szocio-genetikai	 szempontok	 bevezetését	 is	 javasolja,	 vizuálisan	 szemlélteti	 a	

tehetségépítő	faktorok	egymásra	hatását,	eredetét,	külön	kiemelve	a	család	és	a	

pedagógus	szerepét.	 (Heimann	 Ilona:	Tehetséges	gyermek	a	családban	http://	

www.laborcz.sulinet.hu/tamop/tgyacs.ppt)	 A	 biológiai	 feltételeknél	 Czeizel	

Endre	 genetikai	 felfogását	 használja,	 amely	 mintegy	 1/3	 részt	 tulajdonít	 a	

tehetség	 felépülésében	 a	 genetikai	 tényezőknek.	 Nehéz	 lenne	 ezzel	 vitatkozni,	

mintahogy	bizonyítani	se	könnyű,	szempontnak	és	sejtésnek	azonban	megállja	a	

helyét,	 bár	 arra	 is	 találunk	 példát,	 hogy	 mindenféle	 előzmény	 nélkül	 is	

megjelenhet	egy-egy	tehetség	egy	adott	családban.	„...	üstökösként	is	megszülethet	

átlagos	 szülők	 gyermekeként	 kiemelkedő	 tehetség.	 Példaként	 Shakespeare	 vagy	

Petőfi	Sándor	nevét	említhetjük.“	(Petriné	Feyér	Judit:	A	különleges	bánásmódot	

igénylő	 gyermek,	 Didaktika	 –	 szerk.	 Falus	 Iván,	 Nemzeti	 Tankönyvkiadó	

Budspest,	2003.,	431.	o.)	

	
4.ábra	|	A	gyermeki	képesség	kialakulásának	összetevői	

(Czeizel	Endre:	Sors	és	tehetség,	Minerva	Kiadó,	Budapest,	1977)	
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A	 gyermeki	 tehetségelem	 e	 komplex	 felépülését	 bemutató	 ábrának	 fontos	

szerepe	van	abban,	hogy	a	felelősségvállalásunk	természete	és	tehetsége	szerint	

osztályozzuk	 magunkat,	 mint	 szülő	 is,	 ahogy	 a	 szerző	 maga	 is	 a	 tehetség-

gondozásban	kiemeli	a	„tehetséges	szülő“	jellemzőit:		

• fejleszti	gyermeke	képességeit	(szellemi,	fizikai,	szociális)	

• bátorítja	gyermekét	az	önelfogadásban	

• biztosítja	az	ingergazdag,	támogató	környezetet	

• érzelmi	biztonságot	nyújt	

• indentifikációs	modellt	közvetít	

• érdeklődik	gyermeke	dolgai	iránt	

• együttműködik	

• biztosítja	a	fejlődés	különféle	feltételeit	

• menedzseli	gyermeke	tehetségének	megvalósulását.	

	

A	 modern	 társadalom	 elemi	 kötelessége	 a	 tehetségek	 felkutatása	 és	

kibontakoztatásuk,	 az	 érvényes	 NAT	 is	 fontos	 célok	 közé	 sorolja:	 „A	 tanítási-

tanulási	 helyzetek,	 a	 tanulásszervezési	 módok	 és	 értékelési	 eljárások	

alkalmazkodjanak	 az	 egyes	 területeken	 tehetséges	 tanulók	 fejlesztési	 igényeihez,	

általában	 is	 támogassák	 a	 tehetségek	 felkutatását	 és	 tehetségük	

kibontakoztatását…	 “	 (Nemzeti	 Alaptanterv	 I.1.2.	 Egységesség	 és	 differenciálás,	

mószertani	alapelvek)	

	

	 Tehetségmegközelítések	régen	és	ma	

A	 magyar	 pedagógiai	 szakirodalomban	 Harsányi	 István	 terminológiájában	

jelenik	 meg	 először	 a	 tehetségek	 védelme	 és	 mentése.	 Nagy	 László	 kiváló	

pszichológus	1903-tól	már	komolyan	el	kezdett	 foglalkozni	a	 tehetséggondozás	

ügyével,	 “gyermektanulmányozásai”	 révén	 derítette	 föl	 a	 különbségeket,	

amelyek	mentén	különleges	intézmények	létrehozását	sürgette,	amelyek	úgy	az	

átlag	alatti,	mint	az	afeletti	tanulók	fejleszésével	foglalkoznak.	Domokos	Lászlóné	

Löllbach	Emma	által	 alapított	Új	 Iskola,	 sok	 tekintetben	meghaladta	a	korát,	 és	

úgy	a	pedagógiai	módszerekben,	mint	az	autonóm	fejlesztésben	kiemelkedett	a	

kortársak	közül.	Révész	Géza	1917-ben,	 a	Magyar	Pedagógia	 című	 folyóiratban	
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publikálta	A	tehetség	időszerű	problémái	 című	tanulmányát,	amelyben	a	nemzet	

boldogulásának	zálogaként	 jelöli	ki	a	 tehetségek	kiválasztását,	kiművelését	és	a	

helyes	pályáválasztásra	ösztönzését.	Klebersberg	Kúnó	nagyszabású	közoktatási	

reformjának	 is	 kulcseleme	 volt	 a	 tehetségek	 figyelemmel	 kísérése,	 ő	 maga	 is,	

miközban	sokat	bírálta	a	megfeneklett	és	elnehezült	 felsőoktatást,	 személyesen	

foglalkozott	 kiemelkedő	 tehetségekkel.	 Furcsa	 zárókép,	 hogy	 Szent-Györgyi	

Albert,	aki	a	Nobel-díj	elnyerése	után	elsőként	a	nagyformátumú	oktatáspolitikus	

sírját	kereste	fel,	így	fogalmazott:	“Van	egy	téveszme,	hogy	a	lángelmét	nem	lehet	

elnyomni,	az	utat	tör	magának.	Csodát	tör	utat!	Azt	úgy	el	lehet	nyomni	és	taposni,	

mintha	 ott	 sem	 lett	 volna.”	 (Heimann	 Ilona:	 Kérdések	 és	 válaszok	 a	

tehetséggondozásról	 és	 tehetségvédelemről	 http://	

www.parlando.hu/2011/2011-6/02-Heimann.htm)		

	

Egy	 teljesen	 más	 megközelítési	 mód,	 ahogyan	 az	 angolszász	 nevelésfilozófia	

hatására	 az	 amerikai	 szakirodalom	 egészen	 eltérő	 dimenzióban	 vizsgálja	 a	

tehetséges	gyermeket,	azt	nézi,	milyen	lelkiállapottal	vagy	tudatállapottal	írhatja	

le	a	tehetséges	gyermek	személyiségjegyeit.		

William	 James	 és	 John	 Dewey	 munkásságára	 reflektálva,	 a	 pedagógiai	

instrumentalizmust	továbbgondolva	jutnak	el	az	ún.	flow-állapot	leírásáig,	amely	

a	 lelki	 komplexitással	 együtt	 jeleníti	 meg	 a	 tehetséget	 –	 belülről,	 a	 motiváció	

hajtóerejével.		

„Flow-állapotot	akkor	él	át	az	ember,	amikor	valamilyen	tevékenységbe	annyira	

belefeledkezik,	 hogy	 nem	 érzékeli	 az	 idő	múlását,	 nem	 érez	 fáradtságot,	 minden	

mással	 megszűnik	 a	 kapcsolata,	 csak	 magával	 a	 tevékenységgel	 van	 elfoglalva.“		

(Csíkszentmihályi	 Mihály	 –	Kevin	 Rathunde	 –	Samuel	Whalen:	 Tehetséges	

gyerekek	–	Flow	az	iskolában.	Nyitott	Könyvműhely,	Budapest,	2010.,	30.	o.)	

Idézett	 tanulmányában	 Csíkszentmihályi	 Mihály,	 a	 Chicagoi	 Egyetem	

Pszichológiai	 Karának	 professzora	munkatársaival	 200	 tehetséges	 tinédzserrel	

végzett	tanulmányt	az	Oak	Park,	a	River	Forest	High	School	és	a	Lyons	Township	

High	 School	 iskoláiban,	 ahol	 a	 tanulókon	 kívül	 a	 szülőket	 és	 a	 tanárokat	 is	

bevonták	a	vizsgálatba.	

A	 tehetség	 meghatározásánál	 olyan	 feltételeket	 vezetnek	 be,	 mint	 amelyek	

egyrészt	 a	 lelki	 hozzáállásra	 vezethetők	 vissza,	 másrészt	 azokra	 a	 komplex	
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rendszerekre,	 amelyek	 nyilvánvaló	 vagy	 látens	módon	körbeveszik	 a	 tehetséges	

fiatalt.	

A	 másik	 kritikus	 pont,	 amivel	 e	 szemlélet	 szembeszáll,	 az	 „IQ-bajnokság“.	

Horizontálisan	 ugyan	 nem	 egyformán	 értékeli	 a	 társadalom	 a	 tehetséget,	

időnként	bizonyos	tehetség-típusokat	háttérbe	szorít	mások	javára,	vertikálisan	

azonban	kialakult	5	terület,	amire	fókuszálunk,	amikor	a	tehetségről	beszélünk:	

- matematika	

- természettudományok	

- zene	

- művészetek	

- sport.	

		„Bizonyos	 területeken,	 például	 itt	 az	 első	 kettőn,	 az	 IQ-teszttel	mérhető	 értelmi	

szint	fontos	tényező.	Önmagában	az	értelmi	szint	azonban	nem	érdekel	minket.	Mi	

azzal	foglalkozunk,	hogy	mivel	és	miképpen	lehet	segíteni	a	képességek	fejlesztését	

és	a	tehetség	szocio-kulturális	kiteljesedését.“	(uo.	47.	o.)	

Érdekes	összehasonlítás	ezekben	a	vonatkozásokban	az	egyénileg	motivált	és	az	

elvárt	tevékenységek	összevetése	a	különböző	területeken.	

	

b)	Az	információs	társadalom	tehetségigénye,	tehetség	az	informatikában	

Az	 informatikai	 tehetség	 zökkenő	 mentes	 kibontakozásához	 kétségtelenül	

egyaránt	fontos	az	iskolai	és	az	otthoni	támogatói	háttér.	Ha	egy	optimális	esetet	

tételezünk	 föl,	 akkor	 is	 heti	 egy	 informatika	 óra	 és	 esetleg	 egy	 szakköri	

foglalkozás	 áll	 rendelkezésére	 az	 iskolai	 keretek	 között	 a	 tanulóknak,	 hogy	

gyakoroljanak,	 foglalkozzanak	 a	 tárgyi	 tudás	 gyarapításával	 és	 a	 gyakorlat	

fejlesztésével.	 Elengedhetetlen	 tehát,	 hogy	 úgy	 a	 hétköznapokban,	 mint	 a	

hétvégéken	és	az	 iskolai	 szünetekben	hozzájusson	a	 tehetséges	 tanuló	azokhoz	

az	 eszközökhöz,	 amelyekkel	 fejlesztheti	 tehetségét.	 Ennek	 ellene	 dolgozik	 az	 a	

mai	 trend,	 hogy	 számítógép	 helyett	 mindenkinek	 okostelefonja	 van,	 bár	

korlátozottan	 alkalmasak	 ezek	 is	 bizonyos	 mértékig	 informatikai	 tudás	

fejlesztésére,	 azért	 alapvetően	 még	 mindig	 a	 számítógép-monitor	 konstrukció	

tűnik	a	legoptimálisabbnak.		

A	 külső	 feltételek	 mellett	 azért	 el	 kell	 gondolkodni	 azon	 is,	 hogy	milyen,	 az	

átlagnál	 magasabb	 szintű	 képességek	 szükségesek	 a	 gyermek	 oldaláról,	 hogy	
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kijelenthessük	 róla,	 hogy	 az	 információs	 társadalom	 tehetségigénye	 szerinti	

tehetségígéret:		

• Kétségtelen	 meg	 kell	 lennie	 a	 nyelvi,	 kommunikációs	 képességnek,	

amellyel	 a	 feladatok	 értelmezésében,	 a	 különböző	 megfogalmazások	

erdejében	kiismeri	magát.	Később	a	szakszavak	és	szakkifejezések	pontos	

ismeretére	és	használatára	is	szüksége	lesz;		

• Bizonyos	matematikai	készség	is	kell	ahhoz,	hogy	az	informatika	nyelvét	

megértse,	különösen	a	programozás	vagy	az	adatkezelés	területén;	

• Esztétikai	 érzék	 is	 kell	mindenképpen	 úgy	 a	 különböző	 formázási,	mint	

képszerkesztési	 feladatoknál.	 Általános	 jelenség,	 hogy	 olyan	 gyerekek,	

akik	az	alsóbb	osztályokban	rajz	tantárgyban	gyengén	teljesítenek,	eleinte	

félnek	 a	 képalkotási	 feladatoktól,	 később	megtáltosodnak	 és	 különleges	

produktumokat	 is	 létrehoznak	 –	 hozzátéve,	 hogy	 az	 általános	 iskolai	

informatikaoktatásban	 egyedül	 használt	 grafikai	 programnak	 nehezen	

nevezhető	Paintben,	egérrel	alkotni	messze	van	a	digitális	képalkotás	mai	

lehetőségeitől;		

• Arra	 nem	 mernék	 megesküdni,	 hogy	 nem	 szükséges	 még	 egy	 plusz	

képesség,	 amikor	 egy	 kódot	 el	 kell	 képzelni,	 hogy	 hogyan	 fog	működni,	

hogyan	 fog	 kinézni.	 Itt	 nyilván	 azok	 a	 gyerekek	 lesznek	 előnyben,	 akik	

nagyobb	 struktúrát	 látnak	 át,	 tehát	 itt	 a	 fantázia	 bizonyos	 aspektusára	

van	szükség.		

	

A	tehetség	azonosítása	és	kibontakozása	

Alapesetben	az	informatika	órán	jól	teljesítő	gyerekekre	mondhatjuk,	hogy	ebbe	

a	 komplex	 tehetségfogalomba	 tartozhatnak.	 Az	 évek	 során,	 ahogy	 a	 tanmenet	

előrehalad,	 kitűnnek	 a	 különféle	 feladatmegoldások	 és	 a	 digitális	 kompetencia	

fejlesztése	 alapján	 a	 tehetségesebb	 tanulók,	 akiket	 értelemszerűen	 a	

korosztálynak	megfelelő	informatikai	tantárgyi	versenyekre	elküldünk.	

	

A	 tehetség	 bizonyos	 szempontból	 statisztikai	 kérdés,	 vagyis	 bizonyos	 számú	

tanuló	 esetén	 feltétlenül	 ki	 lehet	 választani	 tehetségesebb	 tanulókat.	 Kérdés,	

hogy	mekkora	egyedszám	esetén	lehet	ezt	kijelenteni.	Ezzel	összefüggésben,	az	is	

kérdés,	hogy	az	informatikai	értelemben	vett	tehetség	mennyire	skálázható.	Úgy	
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gondoltam,	a	kimagasló	vagy	átlag	 feletti	értelmi	képesség	matematikai,	nyelvi,	

szociális	 illetve	 ezekhez	 kapcsolható	 IKT	 eszközhasználati	 készség	 szerepelhet	

egy	 nagyobb	 általános	 iskolai	 közegben	 a	 tehetség	 meghatározásánál.	 Zsolnai	

tanár	 úrra	 utalva,	 magam	 is	 az	 elitista,	 vagyis	 a	 különleges,	 kivételesen	 segítő	

környezeti	 beágyazottsággal	 szemben	 a	 közoktatás	 terepét	 tartom	 érdekesnek,	

ahol	 a	 tehetségnek	 a	 saját	 erejét	 legalább	 annyira	 használnia	 kell,	 mint	

értelmeznie	 és	 felépíteni	 a	 hozzáállását	 az	 esetlegesen	 támogató,	 de	 akár	 gátló	

vagy	 kifejezetten	 elutasító	 közvetlen	 vagy	 közvetett	 társadalmi	 közeggel	

szemben.	 Annál	 is	 inkább,	 mert	 a	 mai	 oktatási	 folyamatok,	 egyre	 inkább	 az	

előbbinek	 kedveznek,	 vagyis	 úgy	 látszik,	 mintha	 a	 társadalmi	

meghatározottságok	konzerválásában	lennének	érdekeltek,	a	hátrányos	helyzetű	

tehetségek	 felkutatása	 és	 támogatása,	 bár	 a	 szavak	 szintjén	 deklarálva	 van,	

eszközök	 és	 megfelelő	 háttér	 nincs	 biztosítva	 hozzá.	 Emiatt	 sokkal	 nagyobb	

jelentősége	 van	 a	 tehetségekkel	 kapcsolatos	 feladatokban	 a	 tanárnak,	 aki	 saját	

lelkiismerete	szerint	adhat	mintákat	és	kereshet	megfelelő	támogatást.	

Ahogy	 Buda	 Béla	 fogalmaz:	 „A	 jó	 tanár	 a	 tanulókkal	 való	 hosszan	 tartó	

interakciós	 folyamatban	azonosulási	mintát	nyújthat...	 “	 (Buda	 Béla:	 A	 beleélés	

lélektana,	 Károli	 Gáspár	 Református	 Egyetem	 –	 L’Harmattan	 Kiadó,	 Budapest,	

2012.)	

Az	oktatáspolitikai	 szándékok	mentén	azért	 föl	kell	még	 tenni	 azt	 a	kérdést,	

különösen	 az	 átlagtól	 eltérő	 érzékenységű	 és	 mentalitású	 tanulók	 esetében,	

amely	 személyiségjegyek	 gyakoriak	 a	 tehetségek,	 különösen	 a	 kiemelkedő	

tehetségek	 esetében,	 hogy	 ez	 a	 hatalmi	 nyomás	 nem	 akadályozza-e	

általánosságban	 is	 az	 ilyen	 típusú	 azonosulási	 mintát,	 aminek	 az	 ered-

ményeképpen	az	iskola	semmit	sem	tud	hozátenni	a	tehetség	kibontakozásához...		

Az	 azonosulási	 minta	 kapcsán	 egyébként	 fölmerült	 bennem	 az	 a	 gondolat,	

hogy	 bár	 elég	 széles	 körben	 utánaolvastam	 a	 tehetség	 kialakulásának,	

felépülésének	elméleteiről,	de	a	következő	elemekről	túl	kevés	szó	esik:	

1. Nagyon	gyakran	egy	külső	minta	követésével	specializálódik	a	tehetség,	és	ez	

a	kiválasztott	személy	nem	az	iskolában,	nem	a	családban,	nem	is	a	baráti	

társaságban	keresendő,	hanem	valamilyen	esemény	vagy	élmény	hatására	

maga	a	tehetséges	találja	meg,	„választja	ki”	magának;	
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2. Ez	 a	 hasonló	 gondolkodású	 vagy	 érdeklődésű	 rátermett	 mentor,	 aki	

legtöbbször	az	adott	területen	nem	tudott	rendesen	kibontakozni,	és	ennek	

a	 „maradék	 energiának”	 a	 befektetéseként	 mentorálja	 a	 tehetségígéretet,	

mindig	vagy	szinte	mindig	ott	van	a	háttérben;		

3. Legtöbbször	 többlépcsős	 pályára	 állásról	 van	 szó,	 vagyis	 kezdeti	 erős	

impulzusok	után	stagnáló	vagy	leszálló	szakaszokkal	tarkítva	jut	el	az	igazi	

kibontakozás	 és	 magasszintű	 teljesítmény	 elérésére	 a	 tehetséges	

személyiség.	

	

	 A	tehetség	nyomonkövetése	

Mint	 a	 bevezető	 mottóból	 is	 következik,	 a	 tehetségelmélet	 alapköve,	 hogy	 a	

társadalom	irányába	is	felelősek	vagyunk	pedagógusként	a	tehetséges	gyerekek	

pályára	 állításában.	 Erre	 talán	 általános	 iskolában	 nincs	 közvetlenül	mód,	 de	 a	

középiskola	 során	 már	 kialakult	 a	 gyermek	 továbbtanulási	 stratégiája,	 amibe	

természetesen	az	 informatikai	képességek	magas	színvonala	bőven	beleszólhat,	

akár	 a	 programozói,	 akár	 valamilyen	 más	 digitális	 technológiával	 kapcsolatos	

pályáról	 van	 szó	 –	 ami	 mostanában	 nem	 ritka.	 Ahogy	 a	 digitális	 írástudás	

fogalmát	korábban	kiterjesztettük	az	IKT	eszközökön	túlra,	akár	a	digitális	kép,	

mozgókép	vagy	hang	 irányába,	közvetlenül	 is	megjelenik	az	a	perspektíva,	ahol	

egy	tehetséges	tanuló	később	sikeres	lehet	és	kiemelkedő	teljesítményt	nyújthat.	

Érdemes	 lenne	 tehát	 már	 ma	 megfigyelni,	 hogy	 milyen	 iskolai	 tevékenységek	

segítettek	 tehetséges	 gyerekeket	 a	 tehetségük	 kibontakoztatása	 felé,	 és	milyen	

szerepe	volt	adott	esetben	az	informatikatanároknak	ebben.	

Félő,	 hogy	 gyakran	 kiderülne,	 hogy	 nem	 sokat	 tudtak	 hozzátenni	 a	 tanulók	

eredeti	indíttatásához.	Mint	ahogy	az	is,	hogy	az	iskolák	eszközparkja,	szoftveres	

ellátottsága,	 képzett	 szakemberállománya	 nem	 igazán	 kompatibilis	 azzal	 a	

tudásszerkezettel,	 amit	 illeszteni	 lehet	 a	 professzionális	 digitális	 tartalom-

előállításhoz.			

	

	 Az	alulteljesítő,	rejtett	tehetség	problémája	

Szinte	minden	 gyakorló	 pedagógus	 találkozott	 azzal	 az	 ambivalens	 pedagógiai	

helyzettel,	hogy	kiugróan	 tehetségesnek	 tartott	gyerekek	szenvednek	az	 iskolai	
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szervezeti	 keretek	 között,	 s	nem	 egy	 tehetséget	 vesztettünk	 el	 amiatt,	 hogy	 az	

ilyen	 tehetség	 irányába	például	 képtelen	a	 rendszer	 engedményeket	 tenni,	 leg-

inkább	csak	a	 jóindulaton	múlik	sorsuk	kifutása.	Ezzel	a	 jelenséggel	 foglalkozik	

Mező	 Ferenc,	 amikor	 rámutat	 arra,	 hogy	 az	 „alulteljesítő“	 tehetséges	 tanulók	

elvesznek	a	szokásos	tehetségképünkben.	

	
5.ábra	|	Alulteljesítő	tehetséges	tanulók	beágyazottsága	

(Mező	 Ferenc:	 Alulteljesítő	 tehetséges	 tanulók.	 Új	 Pedagógiai	 Szemle	 /	 2008	

augusztus-szeptember)	

	

Az	informatikában	éppen	az	infrastrukturális	feltételek	miatt	a	többi	tantárgyhoz	

képest	 is	könnyebben	előfordulhat,	hogy	olyan	 tehetség	marad	rejtve,	 akinek	a	

képességei	 és	 a	 hozzáállása	 is	 meg	 lenne	 ennek	 a	 tehetségnek	 a	 kibon-

takoztatásához,	 de	 az	 otthoni	 háttér	 miatt	 kimarad	 azokból	 a	 kiegészítő	

ismeretekből,	 amik	 alapfeltételszerűen	 szükségesek.	 Ennek	 kompenzálására	

alkalmas	 a	 tanórán	 kívüli	 foglalkozás	 vagy	 a	 differenciált	munkaforma,	 amikor	

ezekre	 a	 körülményekre	 tekintettel	 szervezzük	 meg	 az	 oktatás	 folyamatát,	

kérdés,	 hogy	 megvan-e	 az	 időbeli	 és	 infrastruktúrális	 háttér	 mindenhol,	 ahol	

ilyen	fejlesztő	tevékenységre	szükség	lehet.		

	

 Virtuális	térbe	menekülés	

A	rejtett	vagy	visszahúzódó	tehetségek	esetében	a	virtualitás	menekülési	utat	is	

jelenthet.	Ahogy	ez	a	digitális	kor	előtt	is	egyik	jellemző	személyiségjegye	volt	a	

visszahúzódó	 tehetségeknek,	 hogy	 saját	 világukba	 vonultak	 el,	 könyvekkel,	

irományokkal,	 vagy	 rajzokkal,	 jegyzetekkel	 –	 ma	 egy	 egész	 világot	 fel	 lehet	

építeni	 a	 virtuális	 valóságban.	 Ez	 egyfelől	 problémás	 lehet	 a	 szocializáció	

folyamatában,	 másfelől	 olyan	 gyakorlatokra	 és	 tudásbővítésre	 ad	 lehetőséget,	

amelyek	 korábban	 elképzelhetetlenek	 voltak	 –	 sőt,	 optimális	 esetben	 a	

szocializációs	képletek	begyakorlásában	is	nyújthat	némi	segítséget.	
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	 Kiemelkedő	képességek	

Ezek	 után	 nézzük	 meg,	 hogyan	 illeszthetjük	 az	 5	 fő	 területhez	 oda	 a	 magunk	

speciális	 területét.	 Az	 információs	 társadalom	 tehetségfogalma	megköveteli	 az	

alábbi	3,	de	legalább	az	egyik,	különleges	képességet:	

	

1. Technikai	szemlélet	

A	számítástechnikai	eszközök,	mindenekelőtt	a	személyi	számítógép	elvi	

és	 gyakorlati	 működésének	 megértéséhez	 kétségtelenül	 valamiféle	

kifinomult	műszaki	 érzékre	 van	 szükség.	 Az	 az	 időszak	 nagyjából	 lejárt,	

amikor	 különböző	 forrásokból	 beszerzett	 alaplapokból,	 merev-

lemezekből,	 videokártyákból	 varázsoltak	 számítógépet	 középiskolás	

gyerekek	és	még	az	aktuális	Windows-t	is	telepítették.	Ma	már	a	gyártók	

egyre	 inkább	 az	 integrált	 hardver	 rendszereket	 részesítik	 előnyben.	

Ugyanakkor	még	fennmaradt	ez	a	“szerelő”	típus,	főleg	merevlemez	vagy	

RAM-kártya	csere	esetére,	de	ehhez	is	kétségtelenül	meg	kell	lennie	a	fent	

említett	 képességnek,	 kézügyességnek	 és	 technikai	 jártasságnak,	

esetenként	 kreativitásnak,	 mivel	 ezeknek	 a	 rendszereknek	 az	

illeszthetősége	 ma	 se	 problémamentes.	 Ma	 már	 inkább	 a	 technikai	

rendszerek	 és	 eszközök	 összehangolása,	 kapcsolásuk,	 vezérlésük	 be-

állítása,	hálózatok	és	hálózati	elemek	illesztése	jelenti	a	kihívást.	

	

2. Alkalmazói	kreativitás	

Az	 oktatás	 nagy	 részét	 kitevő	 szoftverhasználati	 készségfejlesztés	 egyre	

inkább	 a	 különböző	 szoftverek	 logikai	 felépítésének	 a	 megértését,	 a	

nehézségek	 esetén	 felhasználható	 vagy	 elérhető	 beépített	 segítségek	

kreatív	 felhasználását	 jelenti,	 nem	 kevésbé	 az	 indíttatást	 arra,	 hogy	

tanórán	 kívüli	 eszközökkel	 is	 fejlesszék	 magukat	 a	 tanulók	 a	 rendel-

kezésre	 álló	 oktatási	 segédletekkel.	 Korábban	 beszéltem	 a	 rejtett	

tehetségről,	 és	 itt	 érdemes	 megállni,	 mert	 föltehető,	 hogy	 az	 iskolai	

informatika	 tantárgyi	 tanulás	 mellett,	 jónéhány	 gyermek	 otthon	 a	 saját	

vagy	 a	 szülei	 számítógépén,	 esetleg	 külső	 segítséggel,	 vagy	 saját	

indíttatásból	megtanul	olyan	szoftvereket	akár	professzionális	szinten	 is	

kezelni,	amire	egyébként	nem	kerül	sor	az	 iskolában.	Én	magam	is	talál-
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koztam	ilyennel	kreatív	szoftverek	bemutatása	kapcsán,	hogy	egy	kislány	

évek	 óta	 online	 tervező	 programban	 3D	 konyhákat	 tervezett	 otthon,	

miközben	 az	 iskolában	 nem	 is	 volt	 a	 legjobbak	 között	 az	 pl.	 az	 Office	

felhasználói	programok	terén…	

	

3. Algoritmikus	vagy	struktúralátó	(-felismerő)	gondolkodás	

Mint	korábban	megállapítottam,	az	alkalmazói	kreativitás	nem	mindig	jár	

együtt	 algoritmikus	 gondolkodásra	 való	 hajlammal,	 és	 bizonyára	 nem	

lenne	értelme	bármelyiket	a	másik	kárára	erőltetni.		

Az	informatikai	kompetenciák	komponensei	közt	megjelenő	algoritmikus	

gondolkodásról	 egyébként	 nem	 túl	 meggyőző	 meghatározásokat	 olvas-

hatunk,	 mint	 pl.:	 “A	 mindennapi	 életben,	 tanulásban,	 munkában	 lépten-

nyomon	 algoritmusokat	 hajtunk	 végre,	 algoritmusokat	 készítünk	 mások	

számára,	 tevékenységsorozatokat,	 információ-áramlási	 folyamatokat	

tervezünk,	 s	 ezt	 a	 világot	 csak	 az	 értheti	 igazán,	 aki	 tisztában	 van	 ezen	

tevékenységek	alapjaival.“		

(Zsakó	 László	 –	 Szlávi	 Péter:	 Informatikai	 kompetenciák,	 ELTE	 IK,	

https://people.inf.elte.hu/szlavi/InfoDidact10/Manuscripts/ZsL_SzP.htm) 

Persze	érthető,	mert	ez	a	gondolat	a	programozásból	visszavezetett	elem,	

amely	ebben	a	megvilágításban	sokkal	többről	is	szól,	mint	a	rutinszerűen	

ismétlődő	 vezérlési	 szerkezetekről,	 az	 is	 benne	 van,	 hogy	 a	 már	

létrehozott,	kitalált	tudáselemeket	nem	kell	újra	“feltalálni”,	hanem	össze	

lehet	építeni	az	új	ötletekkel	–	feltéve,	ha	kompatibilis	rendszerekről	van	

szó.	 Ezért	 is	 inkább	 használnám	 ennél	 a	 tehetségelemnél	 a	

struktúrafelismerés	 fogalmát	 az	 algoritmikus	 gondolkodás	 helyett	 vagy	

mellett.	 Tehát	 a	 tehetség	 szempontjából	 az	 az	 érdekes,	 hogy	 mennyire	

képes	 tetszőleges	 eloszlású	 halamzokban	 felfedezni	 valamilyen	

rendezőelvet,	vagy	a	mintázatot,	ami	elvezethet	egy	rendezőelvhez.	(A	két	

paradigma	egészen	visszavezethető	az	objektumorientált,	osztályokban	és	

kategóriákban	 megjelenő,	 az	 emberi	 nyelvet	 reprezentáló,	 és	 a	

mesterséges	 intelligencia,	 az	 emberi,	 kiválogató	 gondolkodási	 rendszert	

modellező	programozási	felfogásra.)		
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“A	statikus	programutasítások	helyett	a	természetből,	az	evolúciótól	ellesett	

modelleket	 másoló	 …	 „gépi	 tanulás”	 (machine	 learning)	 kifejezést	 a	

számítógépes	 játékok	 és	 a	mesterségesintelligencia-kutatás	 egyik	úttörője,	

az	 IBM-nél	dolgozó	Arthur	Lee	Samuel	 találta	ki	1959-ben.	A	gépi	 tanulás	

azonban	 nemcsak	 információkivonatolás	 az	 adatokból,	 hanem,	 mint	

minden	tanulás,	az	 intelligencia	egyik	alapkövetelménye	 is.	Egy	 intelligens	

rendszer	 alkalmazkodik	 környezetéhez,	 megtanulja,	 hogy	 hibáit	 ne	

ismételje	 meg,	 sikereit	 viszont	 igen.“	 (Kömlődi	 Ferenc:	 Gépi	 tanulás,	 a	

jelen	 mesterséges	 intelligenciája	 http://www.digitalhungary.hu/e-

volution/Gepi-tanulas-a-jelen-mesterseges-intelligenciaja/6634/)	

Annál	 is	 inkább	 érdekes	 ez	 nekünk,	 mert	 jórészt	 az	 algoritmus-alapú	

programnyelvek	 felépítése	erősen	a	matematikai	 logikára	épül,	 ez	pedig	

nem	 minden	 tanulónak	 a	 gondolkodásmódjához	 áll	 közel,	 miközben	

valamely	 szoftver	 elsajátításában,	 akár	 kiemelkedő	 eredményeket	 is	

produkálhat.	 A	 tapasztalat	 szerint	 az	 is	 igaz,	 hogy	 a	 programnyelvek	 se	

egyformán	 fogják	meg	a	gyerekeket.	A	magam	által	kissé	korlátosnak	és	

idejétmúltnak	tartott	Imagine	Logo	programozási	logikája	érdekes	módon	

nem	 fogta	meg	 azokat	 a	 gyerekeket,	 akik	 a	 vizsgálatban	 használt	 html-

nyelv	és	a	DOM-hoz	kapcsot	JavaScript	programozási	feladatokban	pedig	

kiválóan	 teljesítettek.	 Hasonló	 jelenséggel	 találkoztam	 gimnáziumi	

tanítási	gyakorlatom	során,	ahol	a	C#	kontra	Python	esetében	éreztek	így	

a	tanulók.	

Talán	 itt	 az	 a	 tanári	 felelősség,	 hogy	 minél	 több	 használható	 és	

használatos	 területet	 mutassunk	 be.	 Ezt	 sajnos	 jelentősen	 nehezíti	 a	

tantárgy	 kevés	 óraszáma	 és	 az	 a	 távolság,	 ami	 az	 ipari	 sztenderdektől	

elválasztja	az	iskolai	informatika	oktatást.	

Másfelől	visszatérve	a	korábbi	kislányra	–	aki	otthon	3D-s	berendezéseket	

tervez,	 az	 iskolában	meg	 informatikából	 “gyenge”	 teljesítménnyel	 zárjuk	

le,	mert	 nem	 sikerült	 térközöket	 és	 tabulátorokat	 pontosan	 beállítani	 –,	

ott	 is	 arról	 a	 tehetségről	 van	 szó,	 ami	 úgy	 az	 informatikában	 mint	 az	

információs	 társadalomban	 rendkívül	 fontos,	 hogy	 meglátta,	 felfedezte	

annak	 a	 programnak	 a	 struktúráját,	 működését.	 A	 struktúra	 felfedező	

gondolkodásmód	bizonyos	értelemben	matematikai	vonatkozású	is,	de	azt	
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hiszem,	 vannak	 speciális	 esetei,	 amikor	 akár	 vizuális	 mintákban,	 akár	

szöveges	 információdömpingben,	 akár	 egy	 más	 módon	 konstruált	

rendszerben	valaki	meglátja	a	logikát,	a	mintát,	a	kulcsot	a	megértéséhez	

vagy	a	használatához.	 	
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III.	A	VIZSGÁLAT	

	

A	 szakdolgozatom	 harmadik	 elemeként	 terveztem	 egy	 kismintás,	 nem	

reprezentatív	vizsgálatot,	egy	átlagos,	8.	évfolyamos	általános	iskolai	osztályban,	

melynek	 a	 célja	 a	 tanulók	 olyan	 szempontú	 vizsgálata,	 amelyeket	 a	 korábbi	

fejezetekben	 megfogalmaztam,	 tehát	 az	 információs	 társadalom	 kihívásainak	

való	megfelelés,	a	tehetségfeltételeinek	a	megléte	és	annak	minősége.	

A	 vizsgálat	 „a	 pedagógiai	 valóság	 egy	 területén	 meglévő	 helyzetet	 kívánja	

elemezni.“	(Falus	Iván:	A	pedagógiai	kutatás	metodológiai	kérdései	in:	Bevezetés	

a	 pedagógiai	 kutatás	 módszereibe	 –	 Műszaki	 Könyvkiadó	 Kft.	 2011,	 11.	 o.)	 A	

tanulók	 egy	 bizonyos	 felkészültségére	 vonatkozó	 feladat	 megoldásának	

értékelését	 vettem	 alapul.	 Ezt	 hasonlítottam	 össze	 különböző	 előzetes	

véleményekkel,	 ilyen	 értelemben	 az	 induktív	 kutatási	 stratégia	 vonalán	

haladtam,	az	írásbeli	kikérdezés	módszerét	statisztikai	elemzéssel	kombinálva.			

Elsőként	a	pedagógusi	szempontokat	elemeztem,	a	korábbi	tanító	véleményét	

kérdeztem	a	tanulók	ilyen	irányú	megítéléséről,	majd	a	 jelenlegi	osztályfőnököt	

ugyanerről.	 Ezután	 a	 gyermekekkel	 elvégeztettem	 egy	 tesztet,	 mely	 az	

információs	 technológiák	 használatára,	 a	 digitális	 kultúrához	 fűződő	 viszonyra	

kérdezett	 rá.	 Végül	 egy	 addig	 számukra	 ismeretlen	 platformon	 egy	 feladatot	

készíttettem	 velük,	 amely	 a	 struktúrafelismerési	 képességről,	 és	 az	 alkalmazói	

kreativitásról	adott	számot.	Ennek	az	eredményességét	és	a	tesztből	kinyerhető	

vélekedéseket	együtt	használtam	annak	értékelésére,	hogy	ki	milyen	szinten	áll	

az	 információs	 társadalomhoz	 való	 csatlakozásban,	milyen	 tehetséget	mutat	 az	

adekvát	 feladatok	 megoldásában,	 illetve	 megvizsgáltam,	 hogy	 a	 pedagógusi	

megítélés	 mennyire	 tér	 el	 a	 feladatmegoldás	 eredményeképpen	 beállított	

tehetség-értéktől.	

Természetesen	tisztában	vagyok	és	voltam	vele,	hogy	ez	nem	egy	teljes	értékű	

vizsgálat,	 csupán	 a	 kiegészítése	 a	 szakdolgozatban	 megfogalmazott	

véleményemnek,	ugyanakkor	úgy	 látom,	pedagógiai	 értelemben	 is	hasznos	volt	

ilyen	formában	foglalkozni	ezzel	a	kis	csoporttal,	hisz	segített	jobban	megismerni	

őket,	 talán	 adott	 időben	 jó	 pillanatfelvételt	 szolgáltatott	 az	 információs	

társadalomhoz	fűződő	sajátos	viszonyukról	is.		
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Az	eredmények	szemléltetésére	egy	táblázatot	készítettem	az	előállt	változók	

értékeinek	felhasználásával.	

A	 hipotézisem	 az	 volt,	 hogy	 a	 pedagógusok	 megítélése	 nem	 fedi	 pontosan	 az	

osztályban	 tanuló	 gyerekek	 információs	 társadalomoz	 viszonyuló	 teljesítményét.	

Olyan	 osztályt	 választottam,	 akiket	 én	 nem	 tanítok,	 személyesen	 nem	 ismerem	

őket,	hogy	ne	legyenek	előfeltevéseim.	

Mindezek	feltárására	egy	5	részből	álló	vizsgálatot	terveztem:	

1. Pedagógusi	(tanítói)	kérdőív	a	tehetségígéretekről	

Feltételeztem,	 hogy	 az	 osztályt	 4	 évvel	 ezelőtt	 tanító	 kolléga	 vissza	 tud	

annyira	emlékezni	a	gyerekekre,	hogy	van	egy	elképzelése	arról,	ki	milyen	

szintre	 jutott	 el	 az	 azóta	 eltelt	 időben	 e	 vonatkozásban,	 amiről	 meg	 is	

erősített.	

2. Pedagógusi	(tanári)	kérdőív	a	jelenlegi	tehetségképről	

A	második	 kérdés	 a	 jelenlegi	 osztályfőnökhöz	 és	 nem	mellesleg	 egyben	

informatikatanárukhoz	szólt.	Úgy	gondoltam,	ő	még	pontosabban	ismeri	a	

tanítványait.	

3. Tanulói	kérdőív	a	digitális	kultúrához	való	viszonyról		

Az	érintetteket	magukat	is	megkérdeztem	az	érzéseikről,	véleményükről	a	

saját	hozzáállásuk	tekintetében.	

4. Tanulói	 feladat	 a	 struktúrafelismerés,	 kódértelmezés,	 a	 digitális	 tehetség	

vizsgálatára	

Egyik	informatika	órán	a	tanulók	az	informatikateremben	szembesültek	a	

feladattal,	amit	úgy	választottam	ki,	hogy	megfelelő	mélységben	érintse	a	

struktúralátó	 gondolkodásukat,	 ugyanakkor	 a	 koncentrációra	 és	

precízségre	valamint	az	alkotó	munkára	és	az	esztétikai	érzékre	is	épített.	

5. Eredmények	értékelése,	prezentálása	

A	 szakirodalomban	 megfogalmazott	 két	 fontos	 szempontra,	 mint	 az	

érvényesség	 és	 megbízhatóság	 a	 vizsgálat	 korlátozottsága	 ellenére	 is	

igyekeztem	gondot	fordítani.	Úgy	érzem	az	előállt	4	érték	alkalmas	annak	

kifejezésére,	 hogy	 a	 gyerekek	 a	 vizsgált	 szempontból	 hogyan	

értékelhetők.	A	teszt	kitöltésekor	névvel	kértem	a	tanulókat,	hogy	töltsék	

ki	 a	 tesztet.	 Egy	 tanulónál	 tapasztaltam,	 hogy	 nem	 fordított	 figyelmet	 a	
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kérdésekre,	 ezért	 ezt	 az	 értéksort	 kihagytam,	 mint	 értkelhetetlent	 az	

elemzésből.	

1	-	Kérdőív	az	alsó	tagozatos	osztályfőnök	véleményéről	

Bevezető	szöveg:	Tisztelt	Kolléga!	Mint	szóban	megbeszéltük,	ezúton	szeretnélek	

kérni,	hogy	az	alábbi	kérdőívben	 jellemezd	azokat	a	 tanulókat,	akiket	 tanítottál	

alsó	tagozatban	ebből	az	osztályból.	A	szakdolgozatom	témája,	mint	mondtam	is,	

az	 információs	 társadalom	 elvárásaihoz	 illeszthető	 tehetség	 mibenléte.	 Arra	

kérlek,	 a	 névsor	 segítségével	 1-től	 10-ig	 terjedő	 skálán	 értékeld	 a	 gyerekeket	

aszerint,	hogy	az	emlékeid	és	a	mai	véleményed	alapján,	mit	gondolsz,	mit	tudsz	

elképzelni,	ki	mennyire	lett	tehetséges	ebben	a	tekintetben,	kiről	milyen	kép	van	

Benned,	 hogyan	 állják	 meg	 a	 helyüket	 a	 tanulók	 a	 digitális	 kor	 kihívásai	

szempontjából?	

A	két	szélső	érték:		

Minimum	(1)	érték:	az	információs	társadalom	kihívásai	szempontjából	

nagyon	kevéssé	lesz	tehetséges;		

(Föltehetőleg	nem	fog	zökkenőmentesen	tájékozódni	és	biztonságosan	

eligazodni	a	digitális	írástudásra	épülő	társadalomban)	

Maximum	(10):	az	információs	társadalom	kihívásai	szempontjából	kirívóan	

különleges	tehetségnek	ígérkezik.	

Névsor.....	

	

2	-	Kérdőív	a	jelenlegi	osztályfőnök	véleményéről	

Bevezető	szöveg:	Tisztelt	Kolléga!	A	megbeszéltek	szerint	arra	szeretnélek	kérni,	

hogy	 az	 alábbi	 névsorban	 a	 gyerekek	 neve	 mellett	 1-10-ig	 értékeld	 az	 adott	

tanulót	 a	 következők	 alapján:	 az	 infomációs	 társadalom	 különleges	

képességeket,	 tehetséget	 kíván,	 a	 klasszikus	 tehetségkép	 is	 kicsit	 változik.	 Mit	

gondolsz	 az	 adott	 tanuló	 mennyire	 tehetséges	 ebben	 a	 tekintetben,	 mennyire	

képes	 annak	 a	 komplex	 kihívásnak	megfelelni,	 amit	 az	 információs	 társadalom	

jelent?	 Természetesen	 itt	 jóval	 többről	 van	 szó,	 mint	 az	 informatika	 tantárgy,	

inkább	a	digitális	kultúrához	való	viszonyra	gondolok.	

A	két	szélső	érték:	
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Minimum	(1)-es,	ha	úgy	gondolod,	alapvető	nehézségei	vannak	a	tanulónak	a	

digitális	kultúrához	való	viszonyában.	

Maximum	(10)-es,	ha	úgy	gondolod,	már	most	látszik	az	a	különleges	

tehetség,	hogy	kirívóan	jól	használja	a	digitális	eszközöket,	sőt	kreatív	új	

ötletei	is	rendszeresen	vannak	úgy	az	életszervezés	mint	a	digitális	

tudásbővítés	vagy	a	közösségi	média	felhasználásában.	

Névsor....	

	

3		-	Tantárgy	elfogadottsági	és	infokommunikációs	eszközhasználati	

tevékenységre,	ahhoz	való	viszonyra	vonatkozó	kérdőív	a	tanulóknak	

Olvad	el	figyelmesen	a	kérdést	és	aszerint,	hogy	igaznak	vagy	hamisnak	tartod	

magadra	nézve, 1-10-ig	válassz	egy	számot!	A	két	szélső	érték:		

 1-	egyáltalán	nem	igaz	rám,		

 10	-	teljesen	igaz	rám	nézve.	

	
1.	Kedvenc	tantárgyaim	között	van	az	informatika	
		
2.	Sokszor	hasznos	otthon,	iskolán	kívül	is,	amit	informatikából	tanulunk	
	
3.	Egyre	többet	tanulok	az	okostelefon	vagy	az	internet	segítségével	
	
4.	Meg	vagyok	elégedve	a	telefonom	"okosságával"	
	
5.	Gyakran	keresek	új	alkalmazásokat	az	érdeklődési	körömnek	megfelelőket	
	
6.	Sokszor	kérnek	tőlem	segítséget	(barátok,	család)	informatikai	eszközök	
használata	ügyében	
	
7.	Vannak	simerőseim,	akikhez	fordulok,	ha	segítségre	van	szükségem	
"kockuláshoz"	
		
8.	Találtam	olyan	alkalmazásokat,	amelyekkel	szívesen	alkotok	különféle	digitális	
tartalmakat	
	
9.	Sok	időt	töltök	játékkal,	szórakozással	az	okoseszközöket	használva	
	
10.	Sok	időt	töltök	információkat,	ismereteket	keresve	az	interneten 

 

4	-	Egy	komplex	informatika	órai	feladat	az	információs	társadalom	

szempontjából	fontos	tehetségelem	vizsgálatára	
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A	struktúra	 látás,	digitális	esztétikai	érzék	vizsgálatára	kitalált	 informatika	órai	

feladat	 egy	 kódban,	 hiper-textben	 (html)	 létrehozott	 grafikai	 produktum,	

digitális	 tartalomelőállítási	kísérlet.	Rövid	 ismertetés	után	és	a	 technikai	háttér	

áttekintésével	 az	 óra	 elején	 egy	 közös	 feladat	 lépésről	 lépésre	 való	 végigvitele	

jött,	 majd	 a	 kreativitás	 és	 a	 képességek	 felmérésére	 a	 kész	 feladat	 változatait	

készítik	 el	 a	 tanulók,	 kiterjesztve	 azzal,	 hogy	 szorgalmi	 érdemjegyért	 otthon	

tovább	 lehetett	 fejleszteni	 a	 kész	 virtuális	 produktumot,	 ami	 egy	 elképzelt	 cég	

internetes	 animációs	 banner-hirdetése;	 ezzel	 az	 általános	 hozzáállást,	

érdeklődést,	 az	 iskolai	 környezettől	 független	 esetleges	 többlet	 teljesítmény	

lehetőségét	is	vizsgáltam.	

1. A	 tanulók	 még	 nem	 találkoztak	 a	 html	 kódba	 épített	 SVG	 grafikai	

rendszerrel,	 amely	 a	 böngészők	 számára	 a	weboldalakon	 belül	 kódban	

leírt	 grafikai	 elemek	 létrehozására	 készült	 és	 a	 html5	 szabvány	 óta	

működik	 számtalan	 olyan	 lehetőséggel,	 amelyek	 segítségével	 egy	

komplett	 animáció	 is	 elkészíthető	 –	 hangsúlyozom,	 nem	 képfile-ként,	

hanem	 a	 kód	 részeként,	 ami	 többek	 között,	 tárolási	 és	 átviteli	

egyszerűsítéssel	is	jár.	

2. A	 tanulókkal	 lépésről	 lépésre	 végigmentünk	 a	 teljes	 feladaton,	 vagyis	 a	

w3schools	 megosztott	 felületén,	 ahol	 böngészőn	 keresztül	 online	 lehet	

kódot	írni	úgy,	hogy	az	eredmény	azonnal	látszik.	

	

	
6.ábra	|	Online	szerkesztőfelület	
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A	FELADAT	MEGOLDÁSÁNAK	MENETE:	 	
3. A	 feladat:	 Készítsünk	 egy	 elképzelt	 megrendelőnek	 egy	 ún.	 banner-

hirdetést,	 ami	 bármely	 weboldal	 fejlécében	 animációs	 hatással	

megjelenve	hívja	fel	a	figyelmet	egy	környezettudatos	viselkedésre!	

	
7.ábra	|	A	kész	produktum	

	

Rövid	 beszélgetés	 az	 internetes	 hirdetések	 világáról,	 az	 esztétikai	 és	

reklámpszichológiai	 elemekről,	 mozgás,	 színek,	 képelemek,	

szövegelemek,	méret	problémák,	pixelek.	

	 	

A	 tanulók	 papíron	 kinyomtatva	 megkapták	 azt	 a	 kódrészletet,	 ami	

kialakul	a	feladat	végére,	hogy	pontosan	tudják	lemásolni:	

	

<div>			 

<svg	width="760"	height="150">		 

<rect	x="20"	y="20"	width="100"	height="100"	

style="fill:orange">					 

<animate	attributeType="CSS"	attributeName="opacity"	from="1"	

to="0"	dur="5s"	repeatCount="indefinite"	/>			</rect>						

<rect	x="660"	y="20"	width="100"	height="100"	

style="fill:red"> 					

<animate	attributeType="CSS"	attributeName="opacity"	from="1"	

to="0"	dur="5s"	repeatCount="indefinite"	/>			</rect>						 

<g	transform="translate(20,60)">					 

<text	id="TextElement"	x="0"	y="0"	style="font-family:Arial	

Black;font-size:30;fill:orange">Közösségi	közlekedés							
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<animateMotion	path="M	100	0	L	280	0	M	280	0	L	100	0"	dur="3s"	

fill="freeze"	repeatCount="indefinite"	/>					</text>			</g>			

<text	x="325"	y="100"	style="font-family:Trebuchet	MS;font-

size:20;fill:red">Befektetés	a	jövőbe!					</text>						  

</svg>	 

</div>	

 

Tag-ek	értelmezése	a	hiper-text	kódban.		

SVG	-		méret	–	rajzoló	terület	

rect	–	téglalap,	méret	és	elhelyezés,	szín			

g	transform	–	animáció	típusa,	értékei		

text	–	stílusbeállítások,	animáció	beállítások,	elhelyezés,	méret,	szín	

animate	–	mozgás,	kezdő-	és	végpont,	sebesség,	ismétlődés	

Elemek	 értelmezése	 egyenként,	 beállítások	 és	 megjelenő	 értékek	

változtatási	lehetőségei,	próbálgatás,	értéklisták.	

Színkódok	angol	szavakkal.	Színegyensúly,	színharmónia.	

A	 feladat	 közös	 begépelése	 és	 folyamatos	 ellenőrzése	 az	 online	

megjelenítőben,	segítségnyújtás,	tanári	és	társas	együttműködés.	

Továbbfejlesztési	 lehetőségek	 bemutatása,	 önálló	 kísérletezés,	 kérdések	

megválaszolása.	

Érdeklődő	 tanulóknak	 az	 otthoni	 továbblépés	 technikai	 feltételeinek	 a	

biztosítása,	az	otthoni	munkák	bemutatásának	a	megbeszélése.	

A	 tanulók	 a	 gépeken	 a	 munkájukat	 otthagyták	 a	 programban	 nyitva,	

egyenkénti	 értékelésre,	 1-10	 értékhatárok	 között,	 az	 értékelési	

szempontok	 nemcsak	 a	 kész	 produktumot,	 hanem	 az	 órai	 viselkedést,	

hozzállást	 is	 tartalmazzák,	 amit	 óraközi	megfigyeléssel	 és	 jegyzeteléssel	

rögzítettem:	

a. Alapfeladat	teljesítése	(5)		

b. Affinitás,	érdeklődés,	megelőző	ismeretek,	tájékozottság	(1)	

c. Programkódfelépítés,	koncentrálás,	hibajavítás,	-felismerés	(1)	

d. Hozzáadott	érték,	egyéni	ötletek	(2)	

e. Otthoni	folytatás	(1)	
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5	-	A	válaszok	és	a	feladatmegoldások	értékelése,	elemzés		

Összesített	táblázat:	

Monogram	 Tanítói	
értékelés	

Tanári	
értékelés	

Önértékelés	 Feladat	
értékelése	

Á.	Á.	 10	 7	 6,3	 8	
B.	Ch.	 -	*	 6	 6,2	 6	
Cz.	I.	 10	 8	 7,5	 8	
Cs.	Cs.	 8	 10	 7,8	 7	
D.	B.	 10	 10	 5,4	 10	
E.	S.	 10	 8	 5,9	 9	
F.	Zs.	 8	 7	 4,2	 7	
K.	V.	 9	 7	 3,9	 6	
K.	D.	 9	 8	 7,6	 6	
M.	L.	 9	 8	 6,4	 7	
R.	F.	 8	 5	 8,5	 8	
S.	P.	 10	 5	 5,3	 5	
S.	Zs.	 10	 8	 7,6	 7	
S.	M.	 9	 8	 6,4	 8	
Sz.	M.	 10	 7	 -	*	 6	
Sz.	D.	 8	 5	 8	 10	
Sz.	R.	 8	 5	 6,6	 10	
V.	V.	 8	 6	 7,1	 8	
	
*	Nem	értékelhető	adat	(B.	Ch.	tanuló	alsó	tagozaton	nem	ebbe	az	osztályba	járt,	Sz.	M.	tanuló	a	

tesztet	nem	töltötte	ki	érvényesen)	
	
	

Elemzések	

	

A	 hipotézisem	 az	 volt,	 hogy	 a	 pedagógusi	 megítélés	 jelentősen	 eltér	 a	

feladatmegoldás	eredményétől.	Ebből	a	szempontból	a	legkézenfekvőbb	mutató	

a	 tanítói	 és	 a	 tanári	 értékelés	 és	 a	 feladatmegoldás	eredménye	közti	differencia.	

Ehhez,	a	feladatmegoldási	értékhez	viszonyítottam	a	három	másik	adatsort.	

A	 tanítói	 értékelés	maximális	 eltérése	 5	 pont	 volt,	méghozzá	 pozitív	 irányban,	

tehát	a	valós	teljesítmény	fele	értékű	volt	az	elvártnak,	de	mindössze	két	esetben	

fordult	 elő,	 ahol	 alulértékelt	 a	 tanító,	 és	3	 esetben	megegyezett	 a	 két	 érték.	Az	

átlagos	tanítói	differencia:	1,77	

Nem	 túl	 meglepő	 módon,	 a	 tanári	 értékelés	 5	 esetben	 mutatott	 teljes	

egyezést,	mivel	informatikát	is	oktató	kollégáról	van	szó,	miközben	kissé	furcsa	

eredmény,	hogy	4	esetben	leminősítést	figyelhetünk	meg.	Az	átlagos	differencia	

ez	esetben	1,44.	
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A	 tanulói	 önértékeléseknél	 jellemző	 volt	 az	 alulértékelés,	 aminek	 oka	 lehetett	

természetesen	 a	 kérdésmegfogalmazások	 illetve	 ennek	 szubjektív	 volta,	 vagy	

akár	 a	 feladattípus,	 ami	 azért	 az	 általában	 leírt	 tehetségképhez	 képest	 is	 egy	

bizonyos	szegmensre	fókuszált,	mindenesetre	a	tanulói	differencia:	1,55.	

Az	alábbi	ábrán	a	három	értékelés	eltéréseit	szemléltettem:	

	

		
	

8.	ábra	|	Értékelések	összegző	diagramja	

	

Ami	 feltűnő	 a	 három	 értéksor	 egymásra	 helyezésekor,	 hogy	 az	 eltérések	 nem	

esnek	egybe,	tehát	eléggé	eltérnek	a	tévedések	és	a	megegyezések	is.	

	

Saját	helyzet	megítélése	

A	 kérdések	 néhány	 fontos	 információt	 adtak	 a	 tanulók	 saját	 és	 a	 helyzetük	

megítélésével	 kapcsolatban	 is.	 A	 kérdések	 megfogalmazásánál	 és	 a	 sorrend	

meghatározásánál	 egyik	 szempont	 volt,	 hogy	 éljék	 bele	 magukat	 a	 kutatás	

tárgyába,	 a	 másik,	 hogy	 a	 vizsgalat	 szempontjából	 legfontosabb	 kérdéseket	 az	

inkább	hangulati	kérdések	közé	helyezzem	el.	Három	kérdést	emelnék	ki:		

3.	Egyre	többet	tanulok	az	okostelefon	vagy	az	internet	segítségével 
 
8.	Találtam	olyan	alkalmazásokat,	amelyekkel	szívesen	alkotok	különféle	
digitális	tartalmakat	
	
10.	Sok	időt	töltök	információkat,	ismereteket	keresve	az	interneten 
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Tulajdonképpen	ezek	mutatnak	rá	a	digitális	kultúrába	való	beágyazottságra	és	

fontos	 információt	 közölnek	 a	 mindennapi	 élet	 szervezéséről,	 a	 beállítódás	

alakulásáról.	

A	3-as	kérdés	arra	vonatkozik,	hogy	mennyire	vonták	bele	a	 tanulók	a	 tanulási	

tevékenységbe	a	megfelelő	eszközüket.		

	
9.	ábra	|	3-as	kérdésre	adott	válaszok	

	

A	vizsgálat	 csak	 a	 jelenségre	 terjedt	 ki,	 a	 háttérmagyarázatot	 ott	 kereshetjük	 a	

gyenge	eredményt	produkáló	két	 tanulónál,	 hogy	eszközhiánnyal	 küzdenek.	Az	

átlagos	 eredmény	 e	 kérdésre	 6,64	 század,	 amit	 az	 ábrából	 láthatóan	 5	 tanuló	

alsóbb	értéke	húz	le.	

A	8-as	kérdés	már	egy	szinttel	magasabb	tájékozottságot	feltételez,	ami	nemcsak	

ad	hoc	szerű	használatot,	hanem	az	infokommunikációs	források	tudásszerzésbe	

való	szisztematikus	beépülését	jelzi.		

	

	
10.	ábra	|	8-as	kérdésre	adott	válaszok	



	 52	

	

	

Összevetve	a	hármas	ábra	vonalával,	látszik	hogy	csak	négy	tanuló	emelkedik	ki	

még	 ebben	 a	 tekintetben,	 fölteszem,	 hogy	 egy	 budai	 gazdagabb	 környékbeli	

iskola	tanulóinál	sokkal	magasabb	lenne	az	átlag,	ami	itt:	5,7.	

A	 10-es	 kérdés	 nem	 kifejezetten	 a	 tanulásra	 vonatkozik,	 hanem	 az	 általános	

részvételre	 az	 információs	 társadalomban,	 kifejezetten	 arra	mutatva,	mennyire	

használja	az	illető	tanuló	információkeresésre	az	online	világot.	

	

	
11.	ábra	|	10-es	kérdésre	adott	válaszok	

	

A	jobb	átlag	érték,	6,7,	azt	jelzi,	hogy	bár	változatos	mértékben,	de	kicsit	jobban	

használják	 az	 élet	 különböző	 más	 területein	 az	 digitális	 tájékozódást,	 mint	

kifejezetten	 a	 tanuláshoz.	 Ez	 abból	 a	 szempontból	 mindenképpen	 jó	 hír,	 hogy	

maga	 a	módszer	 általános	 használatban	 van,	 ha	 nem	 is	mindig	 arra,	 amire	mi	

tanárok	szeretnénk.	
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ÖSSZEFOGLALÁS	
Az	eredeti	problémafelvetésre,	vagyis	hogy	miben	áll	az	információs	társadalom	

tehetségigénye,	 úgy	 érzem	 közelítőleg	 megválaszoltam,	 amennyiben	 azt	 a	

digitális	 írásbeliség	 elemeivel	 határozzuk	 meg,	 úgymint	 szöveg,	 hiper-text,	

digitális	kép,	és	mozgókép,	valamint	digitális	hang	alkotó	típusú	megközelítéséhez	

igazítjuk.	Szervezeti	szinten,	az	oktatáspolitika	szintjén	a	tehetségmegközelítések	

problémahalmaza	tűnik	föl.	Dr.	Gyarmathy	Éva	emlékezetes	tanulmányában	így	

fogalmaz:	 „A	 harmadik	 évezred	 egyik	 nagy	 kihívása	 az	 egyre	 több	 kiemelkedő	

képességű,	de	beilleszkedésre	képtelen	gyerek.	Ezeknek	a	gyerekeknek	az	ellátása,	

a	 bennük	 rejlő	 erők	 kanalizálása	 a	 tehetségkép	 átformálását,	 és	 a	

tehetséggondozás	 átalakítását	 kívánja.	 A	 kiemelkedő	 teljesítménynek	 feltétele,	

hogy	 atipikussága	 mellett	 a	 tehetség	 képes	 legyen	 képességeinek	 megfelelően	

teljesíteni	 és	 többé-kevésbé	 beilleszkedni	 a	 társadalomba.”	 (Gyamathy	 Éva:	

Tehetség	 és	 tehetséggondozás	 a	 21.	 század	 elején	 Magyarországon,	

Neveléstudomány	folyóirat	2013/2.	99.	o.)		

A	 21.	 század	 az	 információs	 társadalom	 kibontakozásának	 a	 százada,	 ez	 már	

most	 a	 10-es	 évek	 végére	 is	 látszik,	 tehát	 a	 szerző	 által	 kiemelt	 kihívás	

dolgozatomhoz	 szorosan	 kötődik.	 Az	 általános	 tehetségkép	 másfelől	 a	

társadalom	önreflexiója	 is,	hiszen	azonkívül,	hogy	mennyire	képes	a	tehetségek	

integrálására	 és	 pályára	 állásuk	 segítésére,	 előbb	 azt	 az	 alapállást	 kell	 a	

társadalmi	 értékeket	 menedzselő	 szakpolitikusoknak	 széles	 szakmai	 és	

társadalmi	 konszenzus	 alapján	 meghatározniuk,	 hogy	 mit	 tekintenek	 a	 jövő	

társadalma	 szempontjából	 támogatandó	 tehetségtípusnak.	 Ez	 a	 gondolat	 azt	 is	

kifejezi,	 hogy	 az	 információs	 társadalom	 irányító	 és	 szervezőrendszereiben,	

értsd:	 a	 politikai	 struktúrában,	 nemhogy	 kisebb,	 hanem	 egyre	 növekvő	

befolyással	kell	 rendelkeznie	a	közoktatást	meghatározó	 tényezőknek	és	annak	

fejlesztését	a	technológia	élvonalbeli	innovációival	kell	ellátnia.	Erre	éppenséggel	

nem	 alkalmas	 az	 a	 gondolkodás,	 aminek	 eredményeképpen	 az	 oktatás	

területének	még	 önálló	minisztériuma	 sincs.	 A	másik	 elvi	 alapállás	 az	 lehetne,	

hogy	 a	 tehetségkezelést	 gazdagító	 formákat	 kellene	 szemléletszinten	 és	

finanszírozási	 oldalról	 támogatni.	 Tehát	ha	 én	odateszem	az	öt	 „hagyományos“	

tehetségterület	 (matematika,	 természetudomány,	 zene,	 művészet,	 sport)	 mellé	
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az	 informatikai	 tehetséget,	 amely	 kifejeződhet	 a	 korábban	 meghatározott	 3	

komponens	 valamelyikében,	 mint	 különleges	 informatika-technikai	 szemlélet,	

alkalmazói	kreativitás	vagy	algoritmikus	és	struktúrafelismerő	gondolkodás,	azt	

gondolom,	hogy	az	információs	társadalomnak	ezekkel	a	területekkel	egyformán	

kellene	bánnia,	mert	a	különböző	tehetségformák	mind	gazdagítják	a	szűkebb	és	

tágabb	 közösségeket	 is.	 A	 tehetséggondozásra	 szánt	 források	 megtérülése	

gazdasági	 szempontból	 követhetetlen	 folyamat,	 de	 annak	 minősége	 mégis	

közvetlen	 és	 közvetett	 hatású	 rövid	 és	 hosszú	 távon	 is.	 Ugyanakkor	 föl	 kell	

ismerni,	 hogy	 bizonyos	 struktúrák,	 mint	 pl.	 a	 20.	 század	 eleji	 magyar	 oktatás,	

nagyobb	 eredményességgel	 „termelnek“	 ki	 később	 különös	 eredményeket	 is	

felmutató	 tehetségeket.	 Ez	 mindenképpen	 arra	 mutat,	 hogy	 a	 Gyarmathy	 Éva	

által	megfogalmazott	kihívás	feladat	elé	állítja	az	oktatás	szereplőit,	hogy	teret	és	

infrastruktúrát	 biztosítsanak	 minden	 tehetségpályának,	 amely	 kibontakozásra	

esélyes.		
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