
Z generáció az oktatásban 

Változó személyiségjellemzők  

és  

változó igények 



Generációk és attitűdök 

 A Baby Boomerek a nagyszülők 

 Az X generáció a szülők 

 Az Y generáció a 82 után született digitális 

nemzedék 

 A Z generáció a 95 után született 

második digitális nemzedék 

 Az Alfák most ülnek a babakocsiban, 

bölcsiben és az alsó tagozatban… 

 Mindenki másképp csinálja….már 



Az X generáció 

 “Rendes embernek egy munkahelye van” 

 Alig várta, hogy felnőtt legyen 

 Nem használt infokommunikációs 

eszközöket 

 Érzelmeit kénytelen volt szóban kifejezni 

 Attitűdje a régi, miközben az új digitális 

generációt neveli/tanítja/gondozza 

 Értékeket próbál átadni egy olyan világban, 

ahol átalakulóban az értékrend 

 



A szülők… 

 X generációs vagy Baby boomer 

 Hiányzik a szülői kontroll a gyerekek 

internetes tevékenysége felett. 

 A családi kommunikációs rendszer még 

nem tartalmazza kellőképpen az 

Információs Korban szükséges nevelési 

attitűdöt. 

 A felnőttek még tekintélytiszteleten 

alapuló rendszerben nőttek fel. 

 



A Z generáció világa 

 "Túl messzire mentünk az individualizmusban" – 

mondja Jean Twenge amerikai pszichológus, amit 

a populáris kultúra vissza is tükröz.  

 Több társadalompszichológussal közösen 

feltérképezték az "én" szó gyakoriságának 

növekedését az 1980 és 2007 közötti amerikai 

popdalok szövegeiben, ami meredek 

emelkedést mutatott 

 A más emberekkel, társadalmi kapcsolatokkal és 

pozitív érzelmekkel kapcsolatos szavak viszont 

csökkenő tendenciát mutattak.  

 



A Z generáció… 

 Mindig "kapcsolatban vannak”. 
 Sokan már beleszülettek az internet, chat, 

sms, mp3 lejátszók, mobiltelefonok és a 
youtube használatába, ezért kapták 
a ’digitális őslakó’  (digital natives) nevet.  

 Már nem kell otthon ülniük, hogy 
hozzáférhessenek az internethez, bárhová 
magukkal vihetik a zsebükben 
mobiltelefonjaik vagy más hordozható 
eszköz segítségével.  

 



Néhány jellemző 

 Koraérettség 

 Mozaikszerű kép a személyiség értelmi és 

érzelmi fejlettségében 

 Korai éveiktől kis fogyasztók már 

 A kommunikációjuk “félnőttes” 

 A családi rendszerben sokszor kilógnak a 

megszokott keretekből 

 Figyelmet és hitelességet igényelnek 



Már másmilyen tinik ők 

 Az online tér folytonos és egyre 
gyorsabb érzelmi 
szükségletkielégítést biztosít EZÉRT 

 Türelmetlenebbek, gyorsabban 
döntenek és hiányzik belőlük a korábbi 
generációk ambíciózussága... 

 Túl gyorsan érik őket információk, 
amihez még éretlenek az érzelmi 
mechanizmusaik és kapacitásuk 

 

 



A következmények 

 Hozzászoknak az érzelmi inkontinenciához 

 Az internet addiktív a gyorsaság szempontjából 

 Nincs példa előttük az erőfeszítések értékére 

 A kitartáshoz szükséges türelem és 

céltudatosság átformálódott 

 Akik sokat teljesítenek, gyakran depresszív 

kifáradást éreznek 

 A szülők gyakran érzelmileg nem támogatók 



A közösségi média hatásai  

 A netfüggés mára kimutatott jelenség, a 

userek  5-10%-ára jellemző, hogy képtelen 

kilépni, abbahagyni a közösségi oldal használatát. 

  Az agynak azon részei felelősek ezért, melyek a 

szenvedélybetegek esetében is aktiválódnak. 

Mindezen közben azon területek viszont, 

melyek a figyelemért, döntéshozatalért és az 

érzelmek feldolgozásáért felelősek, kezdenek 

kikapcsolni. Így kívánják egyre jobban a lájkokat, 

a megosztást, vagyis a megerősítéseket. 



Az elmélyült figyelem a múlté? 

 A multitasking működés nem feltétlenül 

segít az elmélyült figyelemben, akik sokat 

használják a közösségi médiát általában 

rosszabbul teljesítenek a feladatok 

váltogatása közben, és alacsonyabb 

teljesítmény látszik az új információk 

megjegyzésénél is. 

 A közösségi médiában a kommunikáció 

80%-a önmagunkról szól, ez sokkal több, 

mint az offline helyzetekben lenne. 



Nárcisztikus világ gyermekei 

 Twenge ezt négy tényezővel magyarázza: 

  a nevelési módszerek változásával,  

 a "hírességek" - a celebek kultuszával,  

 az internettel  

 és a könnyen szerzett érdemekkel.  

 "Mindezek együtt vezetnek el egy 

felnagyított önészleléshez, amiben a 

teljesítmény látszata sokkal fontosabb, 

mint a valós teljesítmény" - magyarázta. 

 



Fordított szocializáció 
 Az információs korszakban a technológiai fejlődés 

felgyorsulása azt hozza magával, hogy a 
technológiai újdonságokra jóval fogékonyabb 
fiatalok, idegrendszerük plaszticitása, 
felfedezőkedvük mérhetetlen nagysága okán 
lépéselőnybe kerülnek a náluk idősebbekhez 
képest.  

 A célértékek tudásában mutatkozó életkori 
fölényt nem biztos, hogy ellensúlyozni lesz képes a 
fiatalok tudásfölénye az eszközértékek 
tekintetében.  

 A kétféle tudás konfliktusa jelenleg generációs 
konfliktus. (Csepeli György) 

 



Érzelmi ellentétek 

 Y és Z generációs fiatal között 

 X generációs tanár – gyerek 

 Y generációs tanár - gyerek 

 Y generációs és X generációs tanár 

 X generációs szülő – X generációs tanár 

 Y generációs szülő – X generációs tanár 

 X generációs szülő – Y generációs tanár 

 SZINTE MINDEN INTERAKCIÓ 

TARTALMAZHAT KONFLIKTUSOKAT 

 



Miért más ez a gyerekkor? 

 Gyerekkorától megmérettetésekkel 

találkozik 

 Gyakran ugyanolyan óraszámban 

tanulnak/képződnek, mint a szülők 

munkaideje 

 A legnagyobb probléma: a gyerekeknek 

lerövidült a gyerekkora 

 Már kamaszkorukban felnőtt 

problémákkal küzdenek 

 



Az online tér hatása 

 Az online személyiség formálódása 

 A virtuális világban mutatott 

tulajdonságok generalizációja 

 Érzelmi inkontinencia 

 Nincs meg a “felejtéshez való jog”. 

 Változóban a személyiség határainak a 

védelme 

 Koraérettség 

 Véleményformálás és szemlélet 



Mit látnak a felnőttektől? 

 Exhibicionizmus – én-bemutatás 

 Csoportban létezés – virtuális és valódi 

 Transzparencia – mi marad az 

intimszférában?  

 Védtelenség – a személyiség határainak 

fontossága 

 Illúziók – az online idealizáció hatása  

 



Az online személyiségről… 

 Amit begépelünk, nem egészen ugyanaz, 
mint amit személyesen mondanánk. 

 Hűvösebbnek, lobbanékonyabbnak és 
barátságtalanabbnak is látszunk a médium 
korlátai miatt.  

 Úgy tűnik, kevésbé is vagyunk hajlamosak 
megtenni a társas kapcsolatokban 
megszokott udvariassági gesztusokat. 

 Viszont jóval intenzívebben élnek a 
csoportnormák a kommunikációban.  

 



Hogyan ítélünk meg valakit? 

 Társas hőmérőnk gyorsbecslést ad egy idegen meleg 
vagy hideg természetéről, s csak egy kicsivel több 
információra van szükségünk az első benyomás 
módosításához. Az érzékszervi információk ostroma és 
az állandó rohanás miatt gyorseljárásokat használunk, s 
csak néhány jelzésre támaszkodunk.  

 Miután ezeket megszereztük, azt gondoljuk, hogy többé-
kevésbé megismertük az adott személyt, és már más 
dolgokkal foglalkozhatunk. A szociálpszichológus Susan 
Fiske és Shelley Taylor megalkotta a 
kognitív  gazdaságosság kifejezést, ami arra utal, hogy 
az energiák fenntartásában és a kognitív terhelés 
csökkentésében vagyunk érdekeltek. 
 



Az online benyomás 

 A kognitív gazdaságosságra törekvés miatt 
vonakodunk újragondolni azt a benyomást, 
amit kialakítottunk másokról. Miután a 
gyűjteményünkből ráaggattunk valakire 
egy címkét, már nem szívesen változtatjuk 
meg azt.  

 Az első benyomás igen kritikus,mivel az 
ember nemigen ismeri be a hibáit, és 
hajlamosak vagyunk változatlanul hagyni a 
címkéket, ami megerősítési hibához vezet. 

 



A megismerés folyamata 

 Egy ismeretlen embert ma a kamaszok is megpróbálnak 

megtalálni a neten. Megnézik milyen az oldala, milyen képei 

vannak fenn, kikkel barátkozik, mit szeret, milyen zenét 

hallgat, stb. Ez olyan információtömeg, amihez nem kell az 

illető engedélye, hiszen ez mind szabadon elérhető 

tartalom.  

 Aztán az osztályban már lehet róla kicsit beszélni. Azonban 

az első benyomás így szintén nem „múlt századi” 

már, hanem Információs Korra jellemző. A 

megszerezhető információk nagy részénél tehát az 

aktivitást nem a beszélgetés és a kérdezősködés jelenti, 

ami egyben a kölcsönösséget is biztosítja, hanem egy 

egyoldalú folyamat, a „keresés”. 
 



 Az „első benyomás” nem feltétlenül a realitásban 

alakul, hanem megelőzi egy online kép.  

 Az ítéletet tehát komolyan befolyásolják a korábbi 

tényezők (benyomások), a realitástól függetlenül. Asch 

ezt a jelenséget „elsőbbségi hibának” (primacy error) 

nevezte el.  

 Az elsődleges kép gyakran az internetes oldal, ami az 

illető „egó fotója”, de amely pont a tudattalan 

érzelmek és fantáziák megjelenése okán, egyáltalán 

nem biztos, hogy a realitással harmonizál. 

Mindezzel együtt teljesen megfelel annak a célnak, 

hogy bárki véleményt alkothasson az illetőről, pont, 

mintha ismerné a realitásban 
 



A közösségi média és nárcisztikus 

működés… 

 Laura Buffardi and Keith Campbell kutatók 
következtetése:  

 mivel a nárcisztikus embereknek több 
kapcsolata van,  

 az átlagos user egy olyan közösségi hálóval 
találja magát szemközt,  

 ahol a nárcisztikus karakterek 
túlreprezentáltak.  

 Ez fokozza annak lehetőségét, hogy a 
csoportnormák ebbe az irányba mozduljanak el, 
ezen kifejezési módokat sugallva követendőnek. 

 



Közösségi portál és normaképzés 

 A 13 év alatti magyar gyermekek 

egynegyede már facebookozik 

 A 8-13 évesek 81%-a használja a 

közösségi médiát 

 75%-uk átlagosan 60 textet küld naponta 

 Amerikai kutatók azt mondják, ez már 

nem nárcizmus, mert számukra a 

Facebook az új individualista 

társadalom egyetemleges és 

kulturális normájává vált. 

 



A nárcisztikus munkamód… 

 A közösségi médiában még nagyobb 

aktivitásra ösztönöz 

 Erősíti az én-bemutatás fontosságát 

 Vonzóvá teheti a transzparenciát 

 Fokozza az érzelmi inkontinenciát 

 A személyiség határainak megváltozását 

okozhatja  

 Fokozhatja az ingerültséget  



A nárcizmus járvány veszélyei 

 Bár az önbecsülésük magasnak látszhat, ez 

gyakran alacsony önértékeléssel párosul 

 A tanároknak leginkább a közöny és az 

érdektelenség a lehangoló, amit nehéz 

átfordítani 

 A teljesítmény fogalma mára megváltozott, 

miközben tudjuk, hogy a világ csak 

nehezül 

 Nem szabad “túldícsérni”, csak azért, mert 

az illető például “megmentette” az órát. 

 



Online csoport és offline nevelés 

 A tanárok csak az offline helyzeteket látják! 
Az online térben történteket általában nem 
ismerik. 

 Az internetes kommunikációban a trend olykor a 
vulgáris kifejezésmód, akkor is, ha ez egyébként az 
illető gyerekre otthon nem jellemző.  

 A csoport vezére általában megadja az „alaphangot”, 
a közvetlen holdudvar ezt követi, a többiek pedig 
betartják a csoportszabályokat. 

 Ezekben az esetekben a közöttük kialakuló 
csoportreakciók egy része a realitásban nyilvánul 
meg, más része viszont a virtuális térben zajlik. A 
kérdés, hogy ezek kongruensek-e egymással, vagyis 
harmonikusan illeszkedő-e a két tér dinamikája. 
 



A szülői felelősség 

 A szülőknek jobban kellene ismerniük az internetben 
rejlő veszélyeket, de mivel ők nem ebben a 
technológiai környezetben nőttek fel, ezért gyakran 
nem látják ezeket.  

 A kutatást vezető pszichológus szerint az internet 
legalább annyi veszélyt rejt a gyermekek számára, 
mintha az utcára zavarnánk őket őrizetlenül.  

 Egy USA-ban készült felmérés eredménye szerint a 
megkérdezett szülők úgy gondolták, hogy a 
gyermekek heti átlagban mintegy hat órát töltenek a 
világhálón, azonban a gyermekek válaszai azt mutatják, 
ez valójában csaknem a duplája, 11,4 óra.  

 Egy friss adat: a magyar Z generáció átlagosan napi 2,5 
órát internetezik (hétköznap) 

 



Agresszívabbak? 

 A kutatók szerint kamaszkorban a kortársak általi 
elutasítás szerepet játszik a viselkedéses 
alkalmazkodási problémák mögött rejlő társas-
megismerési folyamatok alakításában. Közvetlen 
kapcsolat van tehát az elutasítás és problémás 
viselkedés között.  

 Ez az adat azért nagyon fontos számunkra, mert 
amikor azt olvassuk, hogy a negatív érzelmekkel 
jellemezhető, leértékelő, esetenként agresszív 
tartalmakra a serdülők csak a vállukat 
rángatják, akkor az egyszerűen nem így van. 
Nemhogy nem rángatják a vállukat, hanem – 
minél közelebbi a csoport, ahonnan a tartalom 
érkezik – komoly érzelmi reakciót élnek át, 
ami hatással van a jövőbeli viselkedésükre is. 

 



Hatás és következmény 

 Az az elutasítástól való szorongás és a kötődési 
problémák, az érzelmi apparátus kiegyensúlyozatlan 
működése, a negatív énkép és a depresszióra való 
hajlam mind összefüggést mutat.  

 A Z generációs kamaszok jóval nagyobb mennyiségű 
kapcsolatban, jóval nagyobb tömegű információval 
övezve, jóval nagyobb mértékű érzelmi üzenetet is 
kapnak, mint múlt századi társaik.  

 Nem gondolhatjuk azt, hogy az internetes létezésük, 
az online személyiségük érintetlen maradhat egy olyan 
térben, ahol többnyire védtelenek, vagyis szülői vagy 
felnőtt támogatás nélkül kóborolnak. Ez viszont azt is 
jelenti, hogy ennek a megnövekedett érzelmi hatásnak 
vannak következményei. 

 



A vonatkoztatási pontok… 
 A Z generációs kamasz annak érdekében, hogy 

megőrizhesse „trendi” státuszát, vagyis az elfogadottság 
és elismertség pozícióját, akkor hajlamos lesz olyat is 
megtenni, amit egyébként nem feltétlenül 
találna vonzónak.  

 Életkori jellemzője, hogy meg akarja csinálni, 
amit mások is csinálnak. Az online felület tehát 
befolyásoló tényező. 

  Miután nincs felnőtt a közelben, értelemszerűen 
megindul a „láttatás”. Ebből a szempontból tehát 
valójában lényegtelen, hogy éppen félmeztelen, vagy 
egyéb módon vulgáris tartalmakról beszélünk-e. A 
fontos inkább az, hogy megértsük, ebben az 
érzelmi folyamatban súlytalanná válnak azok a 
morális gátak, amire a szülők szeretnek úgy 
gondolni, hogy gyereküknek biztosan megvannak, 
mert a családban léteznek. 

 



Az önkontroll csökkenése 

 Az online tér hatással van a személyiség 

működésére. 

 A közösségi média felületei többszörözik 

a nárcisztikus igényeket 

 A digitális önmegjelenítés módosíthatja az 

önbecsülést, már pár perc elég ahhoz, 

hogy módosuljon az önkontroll. 

 A kommunikáció felületes és nárcisztikus. 

 



A társadalmi nárcizmus 

A mostani előrejelzések szerint, ha a 20-29 

éves korosztálynál ilyen ütemben nőnek a 

NÁRCISZTIKUS tulajdonságok, akkor 

mire 65 évesek lesznek, 54%-uk számít  

nárcisztikus személyiségnek. (Jean Twenge)  

Az ÖNBECSÜLÉS mindent elsöprő hatalma 

látszik, ez lett a mai élet drogja. 

A valós teljesítmény sokszor nincs köszönő 

viszonyban a felfújt egók működésével. 

 



A túlzott önbecsülés 

 Nem teszi lehetővé az önkontroll 

fejlődését 

 A nárcisztikus attitűd az erőfeszítések és 

a kitartás ellen hat 

 Túlzó célokban és felfújt Egó-ban 

jelentkezhet, ami után törvényszerű a 

depresszív összeomlás 

 A kamaszok érzelmi érettsége túl korán 

indul el a nárcisztikus irányba 



Mit tehet egy szülő? 

 Ajánlott egy olyan aktivitás, amiben egy szülő érti ezt 
az érzelmi folyamatot, nem próbálja meg mumusnak 
kikiáltani az internetet, ahol csak a szenny folyik, és 
nem próbál behunyt szemmel menekülni. 

 Beszélgetni kell és főleg bolyongani az 
interneten, példákat hozni a kamasznak és 
megbeszélni vele, neki mi a véleménye. Az RS 
(érzékenység) a kortárs közeggel szemben ebben az 
életkorban a legerősebb. Ezt egy szülőnek is meg kell 
értenie. 

 Hogy ebben a vonatkozásban ha egy kamasz azt 
mondja: „ te tényleg nem értesz meg engem!”, akkor 
lehet, hogy teljesen igaz, amit állít... 

 



Hogyan lehet őket oktatni? 

 A Z gen – szeret úgy tanulni, hogy közben 
másokkal kommunikál 

 A jobban strukturált és irányított tanulást 
preferálják 

 A visszajelzések erőteljes igénye: „ez benne lesz a 
tesztben?” 

 Ajánlott a technológia adta lehetőségek 
kihasználása 

 Ők egy vizuális generáció – tehát vizuálisan (leírt 
és képi információ) jobban is tanulnak 

 Támogatni kell a verbális készségek fejlesztését 
(kiscsoport, prezentációk) 
 



Változások a kognitív folyamatokban 

 Az átlagos Z generációs fiú/lány mire 21 éves 

lesz 3,5-szer több médiahasználatot sűrít az 

életébe. Napi minimum 3 óra az online töltött 

idő. 

 Egy 2014-es amerikai kutatás szerint a 

tanárok 68%-a gondolja azt, hogy a digitális 

eszközök leszoktatnak az írásbeliségről, a 

gyors és szűkített kommunikáció mellett 

megjelenik a gondatlanság és az 

erőfeszítések hiánya. 

 



A gyorsulás trendje 

 A keresőmotorok gyorsasága 

megváltoztatta a realitásban is a 

gondolkodáshoz szükséges idő 

definícióját, és a fiatal digitális 

generáció átszokott erre a sebességre.  

 Mindebből következik, hogy a hatékony 

oktatásnak - módszertanában - a diákok 

megváltozott igényeihez kell alakulnia, 

mert ezeket a kognitív folyamatokat kell 

figyelembe vennie. 

 



Hatékony oktatási formák 

 Eredményorientált tanulás - jutalmazással 

 “learning by doing” - csinálva tanulni 

 Igény van az online kooperatív, kollaboratív 

tanulási formákra 

 A legkedveltebb tanulási formák azok, melyekben 

nem passzív befogadók, hanem aktívan 

tapasztalhatnak, létrehozhatnak, alkothatnak 

valamit 

 Interaktív – érdekes órákat tartani és ilyen 

feladatokat adni (edutainment, gamification) 

 

 



Digitális metódus  

 egymást hatékonyan tanítják és egyedül is jól 

tanulnak 

 audiovizuális-mozgásos helyzetben tanulnak jól 

 adott irányba figyelnek, miközben több feladatot 

végeznek 

 tapasztalat során tanulnak, az elmélet ezt mélyíti 

el 

 összetett feladatokat és projekteket is 

végezhetnek, amikor már egy-egy területen 

elegendő ismerettel rendelkeznek 

 



Gondolkodás tantárgy 
 Az élet minden területén ez lesz az alap 

 Fontos a gyakorlati, perceptuális és az igazi 

feltáró gondolkodás (cselekvési és kreatív) 

 Önbecsülése hatékonyan nőni kezd és reális lesz 

 Növeli a hatékony cselekvés érzését és segít 

abban, hogy intenzíven átélhessék a tudásukat 

 Észleljék a világot maguk körül, és eligazodjanak 

a valóságban 

 Ez ma, amikor az online tér egyetemleges 

fontosságúvá kezd válni, kiemelkedő szerepet 

kap.  

 



Köszönöm a figyelmet! 


