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Kommunikáció és oktatás 
 
A kommunikáció alaptételeinek számító gondolatok magvait a híres Palo 
Alto-i iskola tette le, (Watzlavik, Bateson és Janis az iskola fő képviselői) 
miszerint az ember minden cselekedetével valamilyen információt közöl, 
azzal hatást gyakorol más emberekre, ennél fogva nem lehet nem 
kommunikálni. A másik fontos elméletük, hogy a kommunikációs folyamat 
két szinten valósul meg, egyrészt tartalmi oldalról másrészt viszony – 
meghatározó szempontból (Forgó, 2011:16-26). 

Bár a kommunikációelmélet számos modellje született meg az utóbbi 
évtizedekben, a Shannon (1948) által készített modell uralkodó a 
közoktatásban. Ennek oka talán az, hogy elsőként használta a 
kommunikáció kifejezést ezzel pedig hagyományt teremtett. Kibernetikai 
alapú munkája könnyen átlátható és lényegretörő.  

Azonban a pedagógiai tevékenység szempontjából leghasznosabbaknak 
a szocializációs modellek mutatkoznak (Varga, 2017:11-12), hiszen a 
pedagógiai munka szerves része, hogy a fiatalokat ne csak oktató, de 
nevelő szándékkal is segítsék pedagógusaik a szocializációs 
folyamataikban. A társadalmi beilleszkedést tehát az egyén 
kommunikációs képességei jelentősen meghatározzák. 

A pedagógiai kommunikáció Zrinszky (2002:21) szerint olyan 
kommunikációs aktus, amely pedagógiai célokat szolgál az 
intézményesített nevelésben. Ez szabályszerűen a tanár – diák 
interperszonális kapcsolatában érhető tetten. Zrinszky olvasatában a 
modern pedagógiai eljárásoknak erőteljes hangsúlyt kell fektetniük arra, 
hogy a tanulók számára evidencia legyen a hatékony üzenetcsere és az 
egyéni érintkezésmódok ismerete (Zrinszky, 2002:21). 

 
Az információs műveltség helye a jelenlegi magyar oktatásban 
 
A gyakorló pedagógia a mindennapi valóságot tartja szem előtt. Így, bár 
az információs műveltség fogalmát az Amerikai Könyvtárosok Egyesülete 
(ALA) szerinti megfogalmazásban használjuk, a műveltségfogalom NAT 
szerinti meghatározását kell kiemelnünk.  

A NAT műveltségterületeinek elemzése során egy korábbi munkámra 
(Tomori: Információs műveltség és kommunikációs nevelés a 2012-es 
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NAT anyagában) hagyatkozom. Vizsgálatom minden NAT műveltségi 
területre kiterjedt (1. ábra). 

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület az információs műveltség 
egyes pontjait felöleli, fejlesztési területei között megtalálhatóak:  

∼ Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 
alkotása 

∼ Olvasás, az írott szöveg megértése 
„Az életkornak megfelelő globális, információkereső, értelmező és 
reflektáló olvasás” (NAT, 2012). 

∼ Írás, szövegalkotás 
∼ A tanulási képesség fejlesztése 

Hetedik és nyolcadik évfolyamon a tanuló képes az önálló 
feladatvégzésre, információgyűjtésre és ismeretszerzésre, továbbá 
az ismert tananyag kiterjesztésére egymástól eltérő 
információhordozó eszközökből. A középiskolai (9-12) évfolyamokon 
„a verbális és nem verbális információk együttes kezelése, 
megértése” sem okoz problémát a diákoknak. Az 
információértékelés során alsó tagozatban tanári irányítással, majd 
a felsőbb évfolyamokon már önállóan képes (évfolyamtól függő 
nehézségű szövegeken) a diák az általa elért információ, keresett 
szöveg kritikus befogadására, középiskolában annak értékelésére, 
jelentőségének felismerésére, valamint kritikájára. 

∼ …irodalmi művek értelmezése 
∼ Az ítélőképesség…fejlesztése (NAT, 2012) 

Az ember és társadalom műveltségterületen a kiemelt fejlesztési feladatok 
szerkezete:  

∼ ismeretszerzés, tanulás 
„Az információk önálló rendszerezése és értelmezése. A 
rendelkezésre álló ismeretforrások áttekintése és értékelése.” (NAT, 
2012) 

∼ kritikai gondolkodás 
Különböző művészeti alkotások vizsgálata (történelmi) hitelesség 
szempontjából. Érvek kritikai értékelése, álláspontok cáfolata.  

∼ kommunikáció 
Különböző információforrások tükrében következtetések 
megfogalmazása, összefüggések felderítése. 

∼ tájékozódás időben és térben (NAT, 2012) 
Az ember és természet műveltségterület fejlesztési feladatai az 
információs műveltség perspektívájából: 

∼ tudomány, technika, kultúra 
„… az ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus 
értékelése. A problémamegoldásra irányuló hatékony 
információkeresés.” (NAT, 2012) 

 
A művészetek műveltségterületen a vizuális kultúra tanegység 

fejlesztési feladatai közül az ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás 
pontja mértékadó, mert hangsúlyt fektet az információszerzésre és az 
információ feldolgozásra egyaránt. Középiskolai évfolyamokon a „gyűjtött 
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információ- és képanyag felhasználásával írásos összefoglaló készítése, 
következtetések levonása” (NAT, 2012) a feladata a tanulónak. A 
kommunikációs képességek fejlesztési feladatai között szerepel diagramok 
és grafikonok értelmezése, illetve képek elemzése. Hobbs és Cooper 
munkáját idézve: „Ma az embereknek képeseknek kell lenniük arra, hogy 
különféle formákban megjelenő, szimbólumokból álló üzeneteket 
<olvassanak> és <írjanak>” (Hobbs & Cooper, 2015:31). 

Jórészt a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy az, amely magas 
szinten próbálja fejleszteni az információs műveltség képességét a 
művészeti tárgyak közül. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy kimondottan a 
médiaműveltséget tartja relevánsnak a képzési terv mondván, hogy 
mindez „olyan képesség- és személyiségfejlesztő eszközrendszer, amely 
szükséges ahhoz, hogy a tanulók magabiztosan tudjanak tájékozódni és 
választani a hagyományos és az új médiumok világában, hogy értő, 
kritikus, egyenrangú résztvevői lehessenek az új társadalmi színtereken 
zajló érintkezésnek” (NAT, 2012). A fejlesztési feladatok szerkezete a 
mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgynál így alakul: 

∼ Olvasás és szövegértés, elemzés 
∼ Ismeretszerzés 

„Az információforrások szűrési szempontjainak elsajátítása, 
gyakorlása.” (NAT, 2012) 

∼ Kommunikáció 
„Mozgóképírás, -olvasás”… mozgóképtervezés és -kivitelezés. (NAT 
2012) 

∼ Kritikai gondolkodás 
Médiaszövegek kritikus befogadása, elemzése, vitaképesség és az 
életkornak megfelelő tájékozottsághoz való érvkészlet (NAT, 2012). 

 
Az Informatika műveltségterületen van a legmarkánsabban jelen az 

információs műveltség fejlesztésének lehetősége. Alapelvei és céljai között 
szerepel az információs műveltség pontjainak: az információs 
társadalomban nélkülözhetetlen tudás az információ megszerzéséhez, 
megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához kapcsolódik; 
fejlesztése az informatika oktatás gyakorlatában. Ellentmondó jelenség 
ugyanakkor, hogy a középiskolai korcsoportban informatikai 
műveltségterületre szabott tanítási órák száma jelentéktelen (4% az 
összes műveltségterülethez viszonyítva). Az informatika műveltségterület 
fejlesztési feladatai közül az információs műveltség miatt részletesebben 
vizsgálandó: 

∼ alkalmazói ismeretek 
„Adatbázisból, számítógépes hálózatból való információszerzés 
megismerése.” (NAT, 2012) 

∼ infokommunikáció 
o „információkeresés 

Önálló információszerzés, azok alakítása a közlési célnak 
megfelelően.  

o információs technológián alapuló kommunikációs formák 
o médiainformatika” 
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∼ információs társadalom (NAT, 2012) 
Az információhitelesség kérdése, infokommunikációs publikálási 
szabályok ismerete. 

 
A könyvtári informatika az információt a tanítás és a tanulás forrásává 

teszi. Az alkalmazói ismeretek segítséget nyújtanak abban, hogy a diák az 
információforrásokat megismerje, az infokommunikációs tudás arra 
szolgál, hogy az információkeresés folyamatát megkönnyítse, felismerje 
az információhiányt, ki tudja választani a megfelelő szöveges és képi 
információkat, az információforrásokat értékelni tudja és az információs 
társadalom szemléletmódja szerint az információ hitelességét, illetve az 
emberi kapcsolatokra gyakorolt hatását fel tudja térképezni (NAT, 2012). 

 
Az ImOK jelentésrétegei 
 
Az Információs Műveltség és Oktatásügy (a továbbiakban: ImOK) című 
dokumentum az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
szorgalmazásában született meg 2006-ban. Az évszám miatt 
gondolhatjuk, hogy viszonylag kevés újat mondhat az információs 
társadalomban élők számára egy több mint tíz éves irat. Bár nem fogom 
minden szegmensében elemezni ezt az Oktatási Minisztérium által 
támogatott okmányt (nem térek ki az oktatási módszerek, illetve a 
fejlesztés szempontjából nem vagy kevésbé releváns pontokra – misszió, 
finanszírozás, munkatársak…) inkább törekszem átfogó betekintést 
nyújtani az ImOK azon pontjába, amely közvetlen módon fókuszál az 
oktató – nevelő munka gyakorlati részeire, elveire. 

Az információs hatalom – Partnerkapcsolatok építése a tanuláshoz című 
tömörítvény alapját az Information power Building partnership for learning 
című 1998-as irat adta. Ebben az ImOK filozófiája az információs 
társadalom alapvető jellemzőiből indul ki és határozza meg azt a 
szemléletmódot, amelynek meg kell határoznia az információs társadalom 
iskoláját.  

Komenczy Bertalannak e témában mértékadó könyve is azt tételezi, 
hogy a XXI. századi társadalmat az információ határozza meg, ezért 
logikusan információs társadalomnak nevezi az emberiség (Komenczy, 
2011:121). 

Az ImOK megközelítésében „napjaink tanuláselmélete a diákokat aktív 
és elkötelezett információhasználóknak tekinti, és aláhúzza a hozzáértő 
használat elsajátíttatásának a fontosságát. A kognitív pszichológia a 
tanulást az információkkal és a tapasztalatokkal való dinamikus 
interakción keresztüli aktív tudásépítési folyamatként határozza meg. Az 
információelmélet teoretikusai egyetértenek abban, hogy az 
információkeresés folyamata tükrözi az ekként leírt tanulási folyamatot: a 
diákok maguk keresnek, értelmezik és ütköztetik a forrásokat, és olyan 
munkákat készítenek, melyek hatékonyan fogalmazzák meg és 
kommunikálják az üzenetet. A tanuláselmélet és az információelmélet 
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alapelemei tehát konvergálnak fölvetve azt, hogy az információ 
megszerzésében, értékelésében és hasznosításában kialakuló jártasság 
lényegében azonos az autentikus tanulással, amit a modern 
oktatáselmélet támogat…Mindez magában foglal egy az eddigitől 
alapvetően eltérő tanulási környezetet a diákok számára. Az új kontextus 
középpontjában a <tanulóközösség> eszméje áll…A cél az, hogy 
valamennyi diák önállóan, kreatívan keressen információt, értékelje és 
használja föl azokat a probléma megoldására, kíváncsisága kielégítésére. 
Ezen képességek birtokában önálló és etikus, magukat folyamatosan 
képző tanulókká válhatnak, akik elégedettek személyes életükkel, felelős 
és eredményes tagjai a tanulóközösségnek és az egész társadalomnak” 
(ImOK, 2006). 

Az alapdokumentum kilenc követelményt támaszt az információs 
műveltség sikeres fejlesztését és a hatékony iskolai tanulást illetően. E 
szempontok tematikusan három fontos blokkba sorolhatóak. Ezek közül az 
első részhez tartozó első három pont vizsgálatára tér ki e tanulmány 
részletesen, hogy összehasonlíthassa a NAT alapvető információs 
műveltségre vonatkozó elvárásaival. 
 
I.1. Információs műveltség 
1. Az információs műveltséggel rendelkező diák eredményesen és hatékonyan 

jut hozzá az információkhoz 
• „Felismeri az információs igényt 
• Tudja, hogy döntéshozatalának alapja a pontos és átfogó információ 
• Információs igényeihez tudja igazítani a kérdéseit 
• Tudja, hogy az információ forrása sokrétű lehet 
• Információs igényeihez mérten eredményesen tud keresni” (ImOK 

2006) 
A diák az első szakaszban fölismeri a problémát, tudatosítja, hogy az 
adott probléma további problémák forrásaként is szolgálhat, nyitottan 
viseltetik más gondolkodásmódokkal, megközelítésekkel szemben. Ez 
segíti őt abban, hogy döntését releváns érvek mentén, megalapozva 
hozza meg. Nem egyszerű, tényekre vonatkozó kérdéseket tesznek föl, 
hanem a probléma megoldása felé irányuló, elmélyült gondolkodás 
irányába mutató kérdéseket. Képes különbséget tenni az elsődleges és 
a másodlagos, valamint a nyomtatott, a nem nyomtatott és az 
elektronikus források között. Problémáikra hatékonyan tudnak 
megoldást nyújtó információkat keresni. (ImOK 2006) 

2. Az információs műveltséggel rendelkező diák kritikusan és hozzáértően 
értékeli az információkat. 

• „Precízen felismeri a fontos, témája szempontjából nélkülözhetetlen és 
egyetemleges információkat  

• Meg tudja különböztetni a tényeket, a nézőpontokat és a véleményeket 
• Képes a helytelen és megtévesztő információk felismerésére 
• Képes csoportosítani tematikusan, illetve problémához mérten az 

információkat” (ImOK 2006) 
A diák képes fölismerni, hogy a különböző források egymástól eltérő 
információkat adhatnak egy adott problémára. Képes megítélni az 
információ relevanciáját. Tudja, hogy mely probléma megoldása 
kapcsán szükséges a tényszerű tudás és mikor optimális a vélemények 
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megjelenése és ütköztetése egy adott téma kapcsán. Képes felismerni 
a pontatlan információt, értékelni a kutatási problémát és változtatni a 
témán és a keresési stratégián olyan új információk birtokában, 
amelyek nem illenek az addigi megszerzett tudásbázisba. (ImOK 2006) 

3. Az információs műveltséggel rendelkező diák pontosan és kreatívan használja 
az információkat. 

• „A gyakorlati alkalmazást szem előtt tartva osztályozza az 
információkat 

• Képes interiorizálni az új információkat 
• A kritikus gondolkodás és megértés szintjén képes alkalmazni az 

információkat 
• Az információkat helyzetnek és szituációnak megfelelően képes kezelni, 

bemutatni és kommunikálni” (ImOK 2006) 
A diák nem pusztán rendszerezni tudja az információkat, hanem a 
formai követelményeknek is képes eleget tenni. Összegyűjtött 
tudásbázisát komplex módon látja, logikailag egymáshoz kapcsolva a 
mozgósított előzetes ismereteket és az új tudást. Gondolkodási 
stratégiákat alakít ki, amelyek mentén a problémamegoldás elérhetővé 
válik. A tartalmat és a formát képes a közönséghez, a szituáció 
kereteihez igazítani (ImOK, 2006). 

II. 1. Önálló tanulás 
4. „Az információs műveltséggel rendelkező, önálló tanulásra képes 

diák keresi a saját érdeklődésének megfelelő információkat. 
5. Az információs műveltséggel rendelkező, önálló tanulásra képes diák 

be tudja fogadni az irodalom és más művészeti ágak alkotásait. 
6. Az információs műveltséggel rendelkező, önálló tanulásra képes diák 

kiválóságra törekszik az információkeresésben és az ismeretek 
létrehozásában.” (ImOK, 2006) 

III. 1. Társadalmi felelősségérzet 
7. „Az a diák, aki pozitív tagja a tanulóközösségnek és a 

társadalomnak, rendelkezik információs műveltséggel és felismeri az 
információ jelentőségét a demokratikus társadalomban. 

8. Az a diák, aki pozitív tagja a tanulóközösségnek és a társadalomnak, 
rendelkezik információs műveltséggel, és etikusan cselekszik az 
információval, illetve az információs technikával kapcsolatban. 

9. Az a diák, aki pozitív tagja a tanulóközösségnek és a társadalomnak, 
rendelkezik információs műveltséggel és hatékony résztvevője az 
információ keresésével és előállításával foglalkozó csoportoknak.” 
(ImOK, 2006) 

 
Összegzés 
 
Az ImOK és a NAT alapvető oktatási dokumentumok. A NAT a törvényben 
szabályozott módon kap helyet a mindennapi oktató – nevelő munkában, 
amíg az ImOK, a könyvtáros tanárok fundamentumának tekinthető. Az 
ImOK azonban nem épült be a köztudatba, kevesen fordítanak figyelmet 
rá, pedig alapjában véve a XXI. század műveltségének, az információs 
műveltségnek az oktatásban való fontosságát hangsúlyozza.  

Elemi problémaként érzékelhető, hogy az információs műveltség 
fejlesztésével leginkább a felsőoktatásban, ott is elsősorban a könyvtáros 
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képzésben foglalkoznak, a közoktatás berkeiben nincs relevanciája, 
mondhatni egyfajta hiátus szerepben jelentkezik. Bár az bíztató, hogy a 
digitális és médiaműveltség napjainkban egyre nagyobb teret nyernek az 
oktató – nevelő munkában, de ezek nem azonosíthatóak az információs 
műveltség képességének fejlesztésével, még ha közel is állnak 
egymáshoz. 

Amíg a NAT műveltségterületekről és kulcskompetenciák fejlesztéséről 
rendelkezik, addig az ImOK kimondottan az információs műveltség 
fejlesztésének lehetséges útjait kínálja. Kardinális probléma, hogy a NAT 
nem számol az információs műveltség fejlesztésével (ez a kommunikációs 
kompetencia fejlesztésével együtt – kereszttantervi kompetencia – 
megoldhatónak tűnik) és alig kimutatható elemzésekor az információs 
műveltség összetevőinek megléte a különböző műveltségterületeken. 
Nehezen érthető, hogy az oktatási folyamatot meghatározó 
alapdokumentum miért nem számol ennek fejlesztésével, hiszen az ImOK 
2006-ban a legutóbbi NAT 2012-ben jött létre. Furcsa ellentmondás 
természetesen az is, hogy amíg a XXI. század műveltségének nyomai 
leginkább az informatika műveltségterületen érhetőek tetten, addig 
például a középiskolai informatika oktatására szánt órakeret minimális, 
már – már elhanyagolható számosságot mutat, tehát a diákok 
lemaradását e területen méginkább fokozza a lehetőségek hiánya. A 
közoktatási rendszer átalakulása esélyt teremthet a modern kor 
műveltségterületeinek fejlesztésére. 
 

1. ábra. A 2012-es NAT és az információs műveltség összetevőinek vizsgálati 
eredményei táblázatos formában 
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