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Áttekintés  

• A Digitális Oktatási Stratégia elemei  

• Mihez tud hozzászólni a pszichológia?  

• A megváltozott kulturális hozzáférés és az 

olvasás ?, válsága?? 

• Az eszközök szerepe az emberi 

gondolkodás és érzés világában  

• Az emberek idői világa  

• Az egyéni különbségek felértékelődése 

 



Digitális Oktatási Stratégia 

ahogy a felhívás látja  
• Digitális tananyagszerkesztés, interaktív digitális 

tananyag, okostankönyvek 

• Digitális esélyegyenlőség 

• IKT alapú innováció a tanulásszervezésben 

• Virtuális tanulási környezetek, kiterjesztett 

valóság 

• Webstatisztikai elemzések, adatbányászat 

• Nyílt oktatás, MOOC 

• Oktatástervezés (instructional design) 

 



IKT, oktatás és az ember ahogy 

a pszichológus látja   
Téma  Emberi oldal  Oktatási oldal  

Kultúra digitalizációja  Képiség  Enaktív, ikonikus  

Szövegek digitalizációja  Olvasási felületek  Min olvasson, ? Felszines 

Keresés és hozzáférés  Táv világ, másolás   Digitális szemantika, tárak    

Új kulturális eszközök Gépírás, számolás  Min tanuljon  először?  

Kreativitás  Teremtő, használó  Milyen informatika?   

A hozzáférés világa  Állandó nyitottság  Többszörös feladat  

Kapcsolati átalakulás  Érzelmek, arcok, korlátok   Megosztás, kizárás  

Tanulási közegek  Miért tanulunk, hogyan ?   Valódi távoktatás  

Az intimitás  Közelség, biztonság  A természetes helye  



A tudás kétféle felfogása 

klasszikus 

humanista  

 

pragmatikus - 

mérnöki 

 tiszta tudás  

 

tudás = 

felhasználás 

 visszaidézés, 

kultiváció 

 

megcsinálás, 

működés 

 re-prezentáció 

 

cselekvés, 

változtatás 

 iskolai alapú 

 

utcai alapú 

 

vertikális átadás  

 

horizontális és 

vertikális 

 



Ryle mai aktualizációja  

TUDNI MIT TUDNI HOGYAN 

Deklaratív  tudás Készségszerű tudás 

Explicit Implicit 

Egyedi és kategorikus Eljárások 

függvényszerűen  

Tudatos Nem tudatos  



Három felfogás IKT és az 

emberi elme viszonyáról  
(1) Társas optimisták. az új technológiák megváltoztatják 
gondolkodásmódunkat.  

Posztmodernebbek leszünk a változó szöveggel.  

(2) Társadalmi pesszimisták. Az új technológiák 
ellentmondanak az emberi természetnek. Új ludditák 

Lllosa, Békés Márton   

Hagyományos hozzáférési utakat és feldolgozási módokat 
kell  használni.  

(3) Biológiai optimisták. Az új technológiák valóban sok 
mindent megváltoztatnak. A változás közepette azonban 
eredendő biológiai kereteink s korlátaink megvannak. 
Beszéd- Olvasás -WEB.   



Az IKT megjelenése a mai lélektanban  
Terület  Kognitív   Érzelmi, motivációs 

Kísérleti pszichológia Olvasás papíron és WEBről  

Keresés és emlékezet 

Többszörös feladat  

Kapcsolat mint mozgatóerő 

Technofilia és a tárgyak világa 

  

Neveléslélektan  WEBes olvasás s tanulás vizsgálatok  Távoktatás megváltoztatja a tudás 

attitűdöt 

Személyiséglélektan  Egyéni különbségek az IKT eljárásokban  Új virtuális personák   

Személyiségbecslés a WEB használatból  

Szociálpszichológia  Új infoterjedés és közvélemény   

Marketing és az ICT  

Személyi hálózatok vizsgálata 

A szociális közegek hatása az emberre 

Valódi és virtuális kapcsolattartás  

Személyiségfejlődés és IKT  

Klinikai pszichológia Hálózatok és figyelmi zavarok  Új függőségek 

Ifjúsági fejlődési zavarok  

Ergonómia  Munkavégzés idői  dinamikája  

Hálózati és képernyős munka új 

készségei 

A WEBes munka szeretete 

Munka és ’szórakozás’ időmérlege  

Szervezetpszichológia  Szervezeti döntési viszonyok az új IKT 

világában   

Az IKT  hatása a szervezetek érzelmi 

dinamikájára   



A képek világa  

A kép preferencia ű 

Bruner: cselekvés-kép-szó  

Ennek két gondja  

1. Valóban egy kép 1000 szó? 

Vagy MacCarthy "As the Chinese say, 1001 

words is worth more than a picture. 

2. Hitelesség: képi  bizalom és éberség  



Szövegek digitalizációja 

1 Olcsó szöveg.  Új felületek.  

? Felületes olvasás ?  

 Ugrálás a helyek között 

Párhuzamos feldolgozás, többször 

feladatvégzés   

 



Susan Greenfield A WEB alapú 

világ veszélyei  
• Felszínes 

feldolgozás 

• Tartalom helyett 

folyamat 

• Nincs testnyelv, 

szemkontaktus 

mindaz ami 

TERMÉSZETES A 

pedagógia  

• Lassítanunk kell az IT 

segítette feldolgozást  



Milyen lesz az IT nevelte ifjú?  

Állandó itt és a most  

Túl sok dopamin 

Alacsony szintű kontroll az elülső 
homloklebenyből ? Igaz-e ez ?  

Múltbeli és jövőbeli mozzanatok háttérbe  

Az egyén helyett  passzív állapot  

Passzív lény aki az INPUT áradatára reagál 
csak 

Pillanatnyi élmények 



A MÁSIK Greenfield  

Patricia Greenfield UCLA 2009 
• Verbális IQ javul – TV 

hatás 

• Csökken a SAT 

ugyanakkor, mert 

kevesebb öröm alapú 

olvasás  

• Vizuálisan szocializált 

fiatalság vizuális 

tanulásra hangolt  



A kritikus és az örömért végzett 

olvasás 
• A gyorsaság nem  enged reflexiót 

• Mindig rossz-e ez? Gyors és Lassú  

• Egyetlen médium, mely reflexiót enged az 
olvasás  

• Jobb olvasó kevésbé impulzív, s jobb 
induktív feladatmegoldó, már első 
elemiben  

• Egyetemistánál az olvasás segíti a kritikai 
gondolkodást 



 

Keresés és tárolás  

Néhány lehetséges kognitív hatás az új 

IKTben   
 

• A Google világ mint új 

külső memória 

• Figyelem megosztás  

• Magabiztosabbak 

• Máshogyan olvasunk  

 

 

 

• Lecsökken a belső 

memória 

• Tartalom helyett 

folyamat   

• Függővé válunk 

• Hipertext nem logikus   

 

 



Google mint külső memória Mi történik, ha beír a 

gépbe dolgokat, azt gondolva, hogy menti vagy 

hogy nem?  

Sparrow, Liu,Wegner 2011 
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Felidézés: helyre sokkal jobb, mint a tényre



Saját hitünk a web hatásról 

 Nasi és Koivusilta, 2013  
• Memóriát növeli és csökkenti  

 

• Fiatalok szerint növeli 

 

• Többet netezők inkább csökkenni érzik  



Nicholas Carr  

• Egyre nehezebb 
folyamatosan 
olvasnunk. 

• Hipertext különösen 
sok gondot okoz. 
Szétesik  

• Minél többet vagyunk 
a NETen, annál 
könnyebben 
elcsábíthatóak 
vagyunk  

 



A figyelem az IKT közegében  
• Figyelem mint szociális tényező. Hogyan maradjunk 

feladattudatosak?   

• Az automatikus folyamatok kisebb szubjektív erőfeszítést 

igényelnek,  

• Az automatikus folyamatokat nagyon nehéz felülírni, 

felfüggeszteni,  

• Ezek a folyamatok a többi konkurrens feladattól függetlenül 

hajtódnak végre, azok nem zavarják,  

• Általában a hasonló feladatok között jól teljesít  

• Az automatizmus általában a végrehajtó számára is 

észrevétlenül zajlik, nem feltétlenül van a tevékenysége 

tudatában.  

• A figyelmet elvonó egyéb ingerek nem zavarják az 

automatizált feladat végrehajtását. 

 



Mi minden befolyásolja a hipertext 

feldolgozás, mint egyéni eltérés ?  

• Előzetes ismeret 

• Munkamemória 

• Jobb, ha hierarchikusan szervezett   



Vizsgálataink Vörös Zsófiával  



Turisztikai szerkezet mögöttes 

anyaga 



Így néz ki egy képernyő  



Egyéni különbség mércék 

• Számemlékezet    

• 2  4 5  6 

• 8  2  1  3 4 5  9 

• Corsi vizuális 

terjedelem  



Alacsony VWM  MagasVWM  

(Corsi)   

Rekonstrukció  



Eredmények: kezdeti kettős 

reprezentáció, de vizuális terjedelem 

fontosabb   
Függő változó Regr R2 

Oldalak száma  Corsi span  37 % 

Oldalak 

hierarchia  

Corsi + 

number  

38 % 

Konfiguráció  Corsi  32 % 
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Kontroll Vizuális Verbális 

Navigációs idő 

Kettős feladat   



Mai újdonságok, melyek a 

képzés átalakítását is igénylik   

• Kognitív célok: kompetencia 

retorika  

 

• „Elmélet” és indukció 

 

• „Learning by doing” 

 

• A nevelés tágabb rendszere: 

társas tudások és készségek, 

érzelmi kompetencia.  

• A tudáshordozók drámai 

változása     

J. C. Brown 2006  



A tanulási folyamat nagy újításai   

• Digitális tanulás,  

tanulási keretek. 

• Eszközök a világban, 

    eszközök az iskolában 

• Proaktív 

eszközhasználat 

• Kritikai gondolkodás és 

WEB 

• Horizontális 

 

• Tanulás társaktól 

 

• Tanár, mint facilitátor  

 

• Vertikális dimenzió új 

értelmezése 



Néhány újrafelfedezett kérdés 

• A kíváncsiság és tudás örömének megőrzése 

 

• A tanulás öröme és a feladattudat  

 

• „A tudás hatalom” kérdése  

 

• A közoktatás és az „ember kiteljesedése” 

 

• Az iskola új ‚kulturálódási’ feladata a növekvő szabadidő 

világában 

 

• Felkészült felhasználó nevelése     



A horizontális/vertikális megváltozása 

• Vertikális: természetes 

tudásmegoszlás  

• Horizontális: egyenlők 

között  

 

Gyerek  

Rokonok  

Könyvek  

Felnőttek  

Iskola  



Nevelés személyi keretei: Új helyzetek  

• tanár személyisége a 

munkaeszköz. 

• a társas készségek 

minden tanulás keretét 

és fontos célját adják  

• célok: együttműködés 

és verseny viszonya 

• osztozkodás és 

nagylelkűség 

megtartása  

 

• átalakuló világ  

• techno-tanulás 

közben egyre 

fontosabb a személy 

• életen át tanulás 

közben társas 

készségek kezdetnél 

alakítandóak   



Ernst Rothkopf a tanulás 

terepeiről  

• Nyílt rendszer  

          iskola  

• Bolti termék  

            self-help  etc.  

• Zárt rendszer 

           katonai tréning  

• Korunk dilemmái  

• A hatékonyság 

nevében a nyílt 

rendszer zárttá ill. 

boltivá tétele  

• Bolti megjelenítése a 

nyitott rendszerben  

• A bolti kritériumhiánya 

  

 



Tanulás  Fő jellemző  Példa  Fejlesztési 

kritériumok  

Nyílt  Általános célok tanuló 

kliensek közösség 

választ 

közösség  és tanuló 

fizet  

Iskola, 

főiskola, 

egyetem  

Kánon (pl. NAT) 

Nem túl 

kellemetlen 

Fenntartható  

   

Bolti Tanuló választ 

Tanuló fizet   

nyerjünk 

pókerben  

Nincs nagy hiba  

Kellemes 

Olcsó  

Zárt  Intézmény választ 

Intézmény fizet  

IBM, 

NASA, 

hadsereg 

tréning  

Minimális idő 

Költséghatékony  



Hogyan változunk?  
A tanulás nemcsak kognitív, hanem 

szociális is, nemcsak elvont, hanem konkrét 

is, s átjárja az exploráció és a mérlegelés.  

Bruner: nagy az eltérés a fizikáról tanulás 

és a fizikusnak tanulás között.   

George Siemens: fizikussá, vegyésszé vagy  

történésszé válni annyi mint kapcsolatokat 

kialakítani. Interperszonális kapcsolatokat 

a növendék és a mentor, intellektuális 

kapcsolatok az ismerős és az új, személyes 

kapcsolatok a saját célok és a diszciplína 

célrendszere között.  



Gondok a természetességgel 

• Mai közegeinkben vertikális és horizontális 

változik  

• Tanulási életkor megnyújtása a 

serdülésen túl 

• Újabb neotenizáció: örökifjak   

• Meddig lehet tanuló lénynek tartani ? 

• Mi helyettesíti a SZEMÉLYESET a mai 

tanításban?     



Érzelmi közelség és kapcsolat 

felidézés. Rácz Anna (Külső memória 

mankó – kapcsolatok minősége) 

A szabadon vs mobiltelefon segítségével felidézett alterekhez 

való érzelmi közelség (B csoport)
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A szabadon vs mobiltelefon segítségével felidézett alterekhez 

való érzelmi közelség (A csoport)

5,65

7,14

0

2

4

6

8

10

Mobil nélkül felidézettek Mobillal felidézettek

É
rz

e
lm

i 
k
ö

z
e

ls
é

g

*

t(27)=4,67, p<0.01 t(14)=2,3, p<0.01 

A szabadon felidézett alterekhez képest kevésbé állnak érzelmileg 

közel a személyhez azok az alterek, akiket a mobiltelefon segítségével 

idézett fel.  



Az architektúrák nagy 

változásai  Donald  
Kultúra típusa Korszak Tudás közlés Átadási mód 

Epizodikus főemlősök, 5 

m  

események Nincsen 

Mimetikus erectus, 1.5 m testtel  Lejátszás 

Mitikus sapiens, 50 e nyelvi Történet 

Teoretikus modern, 10 e külső memória írás-olvasás 

Gutenberg nyomtatás tömeges mém Autoritás 

Hálózati 10 év megosztott Elektronika 



Új kutatási módszerek  

• Patrick Haggard 

• Digital technologies should be used to 

• redress psychology’s historic bias 

towards western, educated, industrialised, 

rich, democratic (WEIRD) societies. 



Új világ jött el Dennett and Roy, 

2017  
• Az emberi szervezetek túlléphetnek az 

egyének képességein, szuperhumán 

emlékezetre, hiedelmekre, tervekre s 

cselekvéseke vezetve. Ezeket a 

szuperhumán szervezeteket azonban az 

egyéni emberi sztenderek hatálya alá kell 

helyeznünk.  



Néhány feladat  

A mentorálás különleges szerepe minden szinten  

 

A valódi, nem menedzser szempontú  minőségbiztosítás 

 

A nyílt rendszerek fontossága  

 

Pragmatikus elvű és mégis klasszikus értékek 

 

Gyors és lassú új küzdelme  

  

 

 

 
 

  



Sok sikert ebben az új tanulási univerzumban   


