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a szövegtípusok
A digitális kommunikáció szövegtípusai

1

a) Párban dolgozzatok! A hagyományos írásbeli szövegtípusokhoz vagy az élõbeszédhez
hasonlítanak-e inkább a felsorolt szövegtípusok? Döntsétek el, hová illenek a skálán!
1. e-mail
5. a hírportálok hírei
2. chatelés
6. a Wikipédia szócikkei
3. SMS
7. kommentek
4. blogbejegyzés
8. poszt egy közösségi portálon
hagyományos írásbeli
szövegtípus

élôbeszéd

b) Soroljátok fel, milyen szempontokat vettetek figyelembe, amikor eldöntöttétek a szövegtípusok helyét a skálán!
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k

a) Csoportban dolgozzatok! Válasszatok egyet az alábbi állítások
közül! Készítsetek T-táblázatot, amelybe összegyûjtitek az állítás
támogatóinak és ellenzõinek lehetséges érveit!
x Online újságokat olvasni jobb, mint papíralapúakat.
x A blogírók magamutogató emberek.
x A közösségi oldalak függõséget okoznak.
b) Ha elkészültetek, próbáljatok olyan érveket megfogalmazni,
amelyeket mindkét fél elfogadhat!
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A digitális kommunikáció
£ȱȱ¢ȱøȱ·ǰȱ¢ȱ¤Ȭ
£ȱ ȱ àǰȱ ȱ ¤àǰȱ ȱ Ç£àǰȱ ȱ ęȱǻ¤Ǽǰȱ
ȱã¢ȱ¤ǰȱȱÇû¢ã·ȱ·ȱȱǯȱ£ȱȬ
ȱ¤àȱãȱ¤¤ȱûãȬ
bözik a hagyományos tömegkommunikációtól.

Digitális kommunikációnak az elektronikus (digitális) információtovábbító eszközök közvetítésével zajló személyközi
kommunikációt nevezzük.
ȱ¤ȱ¤àȱ£æǱ
x Nyelvi és nem nyelvi kódot is használ: ÇȬ

··ȱȱ¢ǰȱȱ·ȱ·ȱȬ
£àȱ¤àȱȱ·£Çûȱ£ȱû£Ȭ
teinket.
x Bárki lehet feladó, és szélesebb közönséggel
megoszthatja üzeneteit.
x æ·ȱȱ££·ȱ¢ȱûȬ
ȱ·ȱÿȱǰȱ¢ȱȱȱ
volt lehetséges, mint például egy hír vagy egy
újságcikk esetében.
x A szóbeli kommunikációhoz hasonlóan kétoldalú, és lehetȱ ȱ ¢ÿȱ ǰȱ ȱ ȱ Ȭ
£·æȱȱ£û·ȱ¢ȱ·ȱ·ȱ¢ȱ
æȱûǯ Az üzenetváltás ã£Çæ, és
·æȱȱ£æǯ
x ȱ£ãȱ·ȱȱȱÇ··ȱȬ
æ·ȱȱȱ£ãæȱ£ãȱǮ··Ȭ
re”, ami kitágítja a szövegek határaitǰȱȱ£ãȬ
ȱã£ãĴȱȱ¤¤¤ȱæ··ǯ

Az internetes szövegek jellemzôi
A szövegköziségȱǻ¡¤Ǽȱ·ȱ¢ȱãȱ
szöveg párbeszéde, melynek során egy szöveg
egy másik szöveggel vagy szövegekkel létesít
ȱ ø¢ǰȱ ¢ȱ ·£ǰȱ ·£ȱ æǰȱȱ
¢ȱàȱȱ¤ǯȱ££ȱȱ·Ȭ
ȱȱ¢ȱ¤£ȱ£·ȱÿȬ
vek esetében. A szépirodalomban az egymással
¤£·ȱ¢àȱ£ãȱã£ãĴȱȱȬ
ȱ£ȱàȱ¤¤ȱ¤ȱȱȬ
lálnia, hiszen az utalások el vannak rejtve.
£ȱ ȱ æȱ £ãȱ ã£ãĴȱȱ ȱ
ȱ¤£·ǱȱĴȱȱ £ãȱã£ãĴȱȱȱlinkekȱ¤Ȭ
ȱĴȱȱȱ¢¤àȱ·ȱã¢ȱ

Beszéljétek meg, hogy az általatok látogatott chatoldalakon milyen íratlan illemszabályok érvényesülnek!

ãæǯȱ£ȱ ¢ȱ £ãȱ ¢ǰȱ £ȱ Ȭ
¡¤£ȱàȱ£ãÇàȱ¤¤ȱȬ
lenik meg.
Az internetes szövegek, azaz a hipertextek Ȭ
¤ȱ¤ȱ£ãǰȱ¢ȱȱ£Ȭ
ból különböznek a hagyományos értelemben
Ĵȱȱ ¢Ĵȱȱ £ãæǯȱ Nem lineárisan
építkeznekǰȱȱ£¤£àǱȱ¢ȱ¤Ȭ
£àȱ·ȱ¤à£ȱ·£ǰȱȬ
lyeknek csomópontjaiban vannak a szövegek.
ȱ £ãæȱ ȱ ã·ȱ ¤¢ȱ Ȭ
ȱȱȱÇ··ȱ¤ǯȱȱ
ã£·ȱ ȱ ¡ȱ nem egymástól
független szövegek. Az internetes szövegekben
a szöveg befogadójának is megváltozik a szerepeǰȱ£ȱã£ãȱæȱãȱǰȱ¢ȱ¢ȱ
sorrendben halad, és hogy melyik linket követi.
£ȱ ȱ £ã¤àȱ ÿã··ȱ Ȭ
£·ȱ £¤ȱ £ȱ ȱ ȱ ÿã··£ȱ ȱ
Çǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤àȱ £·ȱ
nem szigorú rendben vannak rögzítve, hanem
rugalmasan változnak.
Az internetes szövegek egyik legnagyobb
æȱ¢ȱ ȱ æ·ǰȱ £ȱ ȱ æȱ
Ç··ȱ ã¢ȱ ¤ȱ £ȱ Ȭ
¤àǯȱ¢ȱ¤ȱȱ£·ǰȱ¢
ȱ ¤ȱ ã£Ĵȱȱ £ãȱ àȱ ȱ ¤Ȭ
£àǰȱ¢ȱæÇæ.
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ȱяљќє

Alkossatok párokat! Válasszatok ki az internetrõl egy
általatok kedvelt blogot! Mutassátok be az oldalról vett
példák segítségével az internetes szöveg jellemzõit!

A digitális kommunikáció
szövegtípusai
A hagyományos szövegtípusok ȱ¤ȱȱȬ
munikációban új formában jelennek meg. ȱ·Ȭ
ȱã¤àȱÿȱĴȱȱ¢ȱ
·£ÿȱ a hírportálǰȱ £ȱ ȱ ¤Ȭ
àȱ·ȱÇ£àǲȱȱ·££ȱÇĴȱȱȱ¢Ĵȱȱ
pedig e-mailt vagy SMSȬȱ Çǯȱ ȱ ¢ȱ
ÿǰȱÇøȱ¡ǰȱ·Ȭ
¤ȱ ȱ ȱ ¤¤ȱ £ȱ online tudástárak, mint amilyen például a kollektív tudást
£¤àȱ·ǯȱȱ¤ȱ£ãÇȱ
ȱ¢¤¤ȱǱȱȱ·££ȱÇĴȱȱȬ
àȱ¢Ĵȱȱblogȱ£ûǰȱȱ·¢£Ȭ
ã£ȱ £··ȱ Ĵȱȱ ȱ ûȱ
ȱ··¢ûȱȱã£ã·ȱøȱ¤ȱÇàȱ
közösségi oldalakon, online vitafórumokon és
£¤ǯȱ£ȱȱ¢ÿ·ȱ¢ĴȱȱȬ
¤ȱ¤ȱàǰȱ¢ȱ£ȱȬ
terneten közzé is tehetünk.
Az egyes digitális szövegtípusok megformáltsága függ a kommunikációs céltól és a köû·¢æǯȱ ȱ ¢¤¢ȱ Ȭ
májú szövegtípusok, amelyek jobban betartják
£ȱ ÇĴȱȱ ã£¢ȱ ¤ǰȱ ȱ £ã££·ȱ
£¤¢ǰȱȱ·¤ȱ¢ȱÇ¤ǰȱ¢ȱ£Ȭ
àȱ·¤ȱ£àȱȱ¢ȱ¢ȱȬ
ȱ ·¤øȱ Ȭǯȱ Ĵȱȱ vannak lazábbak, kötetlenebbek, mint például a chat.
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ȱ ·£Çæȱ ȱ ·ȱ ¤¢ȱ ǻǯȱ
ǰȱ Ǽȱ Ç··ȱ ¤ȱ ·Ȭ
hozhat. A blog olyan szöveghálózat, amelyet
¢ȱ Çȱ ȱ øȱ ·ȱ øȱ
bejegyzések, azaz posztȱ Ç··ǰȱ Ȭ
¢ȱ ÇĴȱȱ æȱ ãȱ ¢¤ǯȱ
A bejegyzések lehetnek szövegek, képek vagy
hangzó anyagok. Körbejárhatnak valamilyen
témátȱ ǻ¢ȱ ·¤ȱ ȱ æ£·ȱ ȱ
gasztroblogok), ãæȱ ¢ȱ £·¢£ȱ
(pl. a politikusok blogjai) vagy egy kulturális
területhezȱ ǻǯȱ ęȱȱ ȱ Ǽǯȱ
ȱ £·¢ȱ ȱ Ĵȱȱ ȱ ã£ã·ȱ
blogok is, amelyek egy csoport eszmecseréjét
tárják elénk, hiszen az egyes bejegyzésekhez
ȱã£ã·ȱȱȱ££¤ÿ£ȱ¤ȱ··Ȭ
nyüket, azaz kommentelȱæǯȱȱȱ¢ȱ
nyilvánosságot kapó blogok a közvéleményt is
¤¤ǰȱÇ¢ȱ£ȱø¤Ç¤ȱ¢ȱøȱ¤¤ȱ
ȱæǯ
юѧȱіћѡђџћђѡђѠȱѓңџѢњќјȱѝќѠѧѡїюі
£ȱ ȱ £·æàȱ ȱ ȱ
æ·ǰȱ ¢ȱ ȱ ·£æȱ posztok által
£·ȱ ¢¤ǯȱ ȱ àȱ küãã£æȱ à¤ȱ ûãã£æȱ ·¤£ȱ
szólhatunk hozzá.ȱȱ àȱ ȱ ûãã£ȱ
ȱ£¤ȱû£¤¤¤àǰȱ¢ȱȱàȱ
ȱ£ȱȮȱ¤ȱ¢ȱæȱȮȱã£Çǰȱ·ȱ
ȱ£·æȱȱȱȱ·ûȱȱ
ûȱȱ£··ȱĴȱǯ
ȱ£¤àȱàȱ·£ȱããȬ
ȱ¤ȱ£ǰȱȱ£¢ȱàȱ
·ȱȱàȱmoderátora is megteheti ezt.
ȱ¤ȱ¢ȱ¢ȱ£¤àǰȱȱ££¤Ȭ
·ȱȱãȱ£¤àȱû££ȱǯȱȬ
ȱãȱã£ãĴȱȱȱàȱÿã··ȱæÇȬ
tése, a viselkedési szabályok betartatása.

ȱ àǰȱ ȱ ·ûȱ ȱ ££¤Ȭ
£àȱ ¢ȱ Ĵȱȱ ··£ǰȱ ȱ ȱ
¢ȱȱǰȱȱȮȱȱȱȱȱȬ
ȱȮȱ£¤ȱȱ£ǰȱ¢ȱȬ
sük véleményünket.
ѧȱіћѡђџћђѡђѠȱѠѧҦѣђєђјȱ
ћѦіљѣѨћќѠѠѨєѨћюјȱјѼџёѼѠђǰȱђѡіјѨїю
Mivel az internet demokratikus médium, bárki
ȱ àǰȱ ·ȱ ȱ æȱ û£ȱ ȱ ¤Ȭ
gon bárhol és bárki elolvashatja. Ez a szabad¤ȱ£ȱæ·ȱȱ, hiszen nem
¢ǰȱ¢ȱȱ·ȱ¢ȱȱ¢¤¤Ȭ
ȱ ¢ȱ àǯȱ ȱ ¤¤àȱ £àȱ Ȭ
nikációra is vonatkoznak a személyiségi vagy
ȱ ££æȱ ȱ ȱ £¤¢£¤ǯȱ
ã·¢ȱ ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤£¤ǰȱ
a becsületsértés, a rémhírterjesztés, a közösség
ȱ £¤ǰȱ Ĵȱȱ ·ȱ £¤ȱ ǯȱ
ÿȱȱ·¢ǯȱ£ȱûȱ·£ȱ¢ȱ
ún. ĴȱȱǻĴȱǼȱǰȱ¢ȱȱ¤à£ȱ
¤àȱ ·ȱ ¤ǰȱ Çȱ Ȭ
£¤¢ȱ ££ǯȱȱ Ĵȱȱ ȱ
·¢£Çæȱȱȱ£¤àȱ·£ǰȱȱȱȬ
ȱ¤àȱ··ȱ·ȱȬ
ǯȱ ¢ȱ£¤¢ȱ·¤ȱȱã£æǱȱ
x £ûȱ¤ǰȱ£ȱȱȱ¤Ȭ
juk el, hogy bennünket is tiszteljenek! Sokan
érzik például úgy, hogy az internet látszólagos
··ȱÇȱæȱǰȱ¢ȱ¤Ȭ
kat megsértsenek, megalázzanak.
x ãûȱȱæȱàǰȱȱ¤àȱ£ãȬ
veget, képet veszünk át!
x ·ûȱ ȱ ¤ȱ ǰȱ ȱ ¤ȱ ¤Ȭ
··ȱǱȱ·ûȱ·¢ȱ·¤ǰȱȱȬ
æȱ·ȱ£ûȱǰȱ¢ȱȱãûȱ¢ȱ
·¢·Ƿ

£ȱ ȱ Çȱ ¤ȱ ·£ȱ £ȱ Ç¤Ȭ
·ȱ ·ȱ ȱ £à·ȱ ã£ãĴȱǱȱ beszélt szövegek
ÇĴȱȱ ¤ǯȱ ȱ ¢·£ȱ £ȱ £ȱ øȱ ¤ȱ
ã··ȱ ȱ £·Ǳȱ ·¤ȱ Ȭ
Çȱ Ç¤·ǰȱ ÇĴȱȱ £·ȱ ¢ȱ ¢ȱ
ǯȱȱ£·ȱÇ¤·ȱȱ£û·Ȭ
ȱæȱøÇĴȱȱȱȱ¢¤¢ȱ
nyelvi eszközöket.
ȱȱ¢ȱ£æǱ
1. ȱ ¤àȱ àȱ ã£ûȱ nagyobb
£ȱȱȱĴȱæȱàǰȱ£ȱ
·££æȱàȱés ȱęȱ¢ȱÇȬ
vásaǱ
xæȱ ·£ȱ ÇĴȱ·ÿȱ £ȱ Ç¤·ȱ
megjelenítése (pl. ȱȱ¤ȱȱǷǼǲ
xȱ¤¢ȱ£æȱ£àãÇ·ȱǻǯȱtalǰȱû£ǰȱ·ǰȱãȱǼǲ
xȱ £ȱ £¤ȱ ǻ¤ȱ £Ȭ
£àǼȱ ·£ÿ·¤¢àǰȱ ȱ àȱ
nyomatékosítása vagy az indulat levezetése
céljából (pl. ¤ȱȱȱ¢ǰȱ øøøøȱȱ
ȱȱȱǷǷǷǼ.
2. £ȱÇĴȱȱ£·ȱ¢ȱszóhasználata, mondat·ȱ£ã¤¤ȱȱ£ȱ·æ£·ȱûã£Ǳ
xȱ £ȱ ȱ Ç¤ǰȱ ȱ ¢ȱ £æȬ
ÿȱ ¢¤ȱ ǻǯȱ ¤¢ǲȱ ǲȱ Ĵȱ
·Ǽǲ
xãȱ û£ǰȱ ¤¢ǰȱ ¢£ÿȱ Ȭ
ǰȱȱÇû¤àȱ£¤¤ȱ£ȱ·£Ȭ
æȱ £ãȱ £¤ȱ ǻǯȱ szval, asszem,
ŗǼ;
xȱ £·ȱ ¢ȱ £æȱ £ǰȱ £·Ȭ
ȱÇ¤ȱǻǯȱ£àǱȱ ··········ǷǷǷǷǼǲ

Az írott beszélt nyelv (digilektus) jellemzôi
£ȱȱǻ¤Ǽȱ£ã£ãȱøȱ¢Ȭ
£¤ȱ ȱ ¢ȱ øȱ ¤àȱ ¤ȱ
ÇĴȱȱ ǯȱ £ȱ ȱ ¢£¤ȱ àȱ ȱ Ȭ
··ȱ ¢¤¢ȱ ȱ £ãÇȬ
ȱ£¤ǰȱ¢ȱ·¤ȱȱȱ¢ȱȱãȬ
£ã·ȱ¤ȱæȱ£ȱ·ȱǯȱ
Alkossatok párokat! Idézzétek fel, milyen közös élményeket éltetek át osztálytársaitokkal! Írjatok az egyikrôl
élménybeszámolót digilektusban!
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x ¤ȱ£ȱ·æ£·ȱ£æȱ·Ȭ

lés alkalmazása (pl. ££Ƿȱ ¤¢£ǯǼǲ
x ȱ àȦ£ã£Ȭ

ȱ£ȱ·ȱ£¤ǰȱȱȱ¢¤¢ȱÇĴȱȱ
szövegeké (pl. ǰȱ ¤ǯȱ ǰȱ·ȱŝæȱ
ȱȱ£ǯȱȱȱûǷǷǷȱ£ȱĴȱȱûûȱ
ȱǰȱȱãȱ£ȱȱǯ).
3. ȱ£·ȱ·ȱȱ£àȱ£ãȱ£ȱ£ãȬ
zeinek pótlására vizuális jeleket használ fel:
x ·æȬȱ¢ȱ¤àȱ£¤ȱã¤àǲȱ
x sajátos szimbólumok (pl. hangulatjelek, azaz
emotikonok), szokatlan írásjegyek, egyéni
jelölések alkalmazása.
4. ·ã£ǰȱ £ǰȱ közvetlenebb stílusa £ȱ£ȱĦȱø¤ȱ·ȱȱ¤¢£ȱãȬ
æǰȱȱ£ȱàȱ£¤ȱ£ǰȱȱ¤ȱ
ȱæÇǯ
5. A gépelés sebességének növelésére és a ka£¤ȱã··ȱûãã£æȱ·Ȭ
giákȱ£¤Ǳ
x ȱ £àã£ãȱ æ£·ȱ ǻǯȱ ¢ǲȱ ȱ
à·Ǽǲ

x ȱȱæ¤ȱ¤ȱã·ȱǻǯȱ

ǰȱ¢ȱ¢ǰȱ£ȱȱãȱǼǲ
x ûãã£æȱ à£ȱ ·£Ĵȱȱ ãȬ
dítések, például magánhangzók lehagyása
(pl.¢ǰȱǼǲȱ¤ãæȱĴȱȱȱȬ
gyása (pl. ûǰȱ); szóösszerántás (pl. vok,
sztem, naonǼǲȱ££àǰȱÿ£àȱ£¤Ȭ
lata (plǯȱǰȱ); a ly ¢Ĵȱȱȱhasználata (pl. ħȱ
ȱȱ£ǲȱ);
x ÿ¢ĴȱÇ·ȱ¤ȱÿǰȱ£¤ǰȱȬ
lel (pl. ¢ǰȱû¡ǰȱŗûĴȱȱǰȱŝæǰȱãŞǰȱƸ£Ǽǯȱ
ǰȱ ȱ ø¢ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ øȱ Ȭ
£·àȱã£Çȱȱã£¢æȱ·æȱ£à·£·Ȭ
si módokat és helyesírást, illetve nagyobb teret
enged az idegen nyelvi hatásnak. Mások szerint
£ȱ ¤ȱ ¤àȱ £¤¤Ȭ
val teret ad a nyelv megújításának, az egyéni
leleményeknek.

Behálózott világunk
A „hat lépés távolság” elmélet szerint bolygónk bármely két szabadon választott lakója kapcsolatba
kerülhet egymással az ismerettségi hálózatokon keresztül legfeljebb hat lépésben. Talán meglepõ, de
az elmélet alapjait elõször híres írónk, Karinthy Frigyes fogalmazta meg egyik novellájában: „Annak
bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint
ahogy valaha is volt, próbát ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül,
bármelyik pontján a Földnek – õ fogadást ajánl, hogy legföljebb öt
más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerõse,
kapcsolatot tud létesíteni az illetõvel […].” (Láncszemek, 1929)
Karinthy sejtését az 1960-as években tudományosan is igazolta
két világhírû matematikus, Rényi Alfréd és Erdõs Pál. Ebben
az idõben végezte el híres kísérletét Stanley Milgram [sztenli
milgrem] amerikai pszichológus, aki tetszõlegesen kiválasztott személyeken végzett kísérletével támasztotta alá a „hat
lépés távolság” elméletét.
Az internet széles körû elterjedése jócskán lecsökkentette az elmélet által igazolt távolságot. A közösségi oldalak üzemeltetõinek felkérésére végzett felmérés szerint most
a világon két ember csupán 4,74 lépésnyire van egymástól.
Bizonyítsátok saját életetekbõl vett példával a fenti szöveg
állításait!
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gyakorló feladatok

1

a) Alkossatok párokat, majd válasszatok egyet az alábbi „hagyományos” párbeszédek közül!
Alakítsátok át chates párbeszéddé kétféleképpen úgy, hogy változatos írásjelek és hangulatjelek használatával eltérô jelentése legyen a szövegnek!

A)

B)

inapi
nleges a szül
lö
kü
n
zá
a
Ig
Csilla:
gy.
yon jó barát va
ajándék! Nag
tszik.
Juli: Látom, te
hogy!
ég
Csilla: De m

Gabi: Akkor találkozunk este a mozinál?
Ádám: Mégsem érek rá.
Gabi: Szólhattál volna!
Ádám: Hát persze. Bocs.

Gergõ: Hánya
dik tételnél tart
asz?
Bence: Már a
negyediknél.
Gergõ: Szuper
vagy. Lehenger
lõek leszünk hé
Bence: Erre m
tfõn.
érget vehetsz.

C)

b) A párok cseréljék ki egymás között az átalakított szövegeket! Beszéljétek meg, milyen
jelentéseket olvashattok ki a kapott szövegbôl!

2

Párban dolgozzatok! Válasszatok egyet a lehetõségek közül, és írjatok rövid chates párbeszédet, amely az alábbi irodalmi szereplõk között folyik!
x Odüsszeusz és Pénelopé között Odüsszeusz egyik kalandjával kapcsolatban.
x Csongor és Balga között, miután Csongor hirtelen eltûnik az ördögfiak bocskorában.
x Elmira ésTartuffe között, melyben Tartuffe találkozót kér.
x Rómeó és Júlia között a bál után.

3

Meg tudod-e találni öt lépésben a kapcsolatot két fogalom között? Juss el legfeljebb négy
fogalom közbeiktatásával az egyik fogalomtól a másik fogalomig!
Pl. iskola > tantárgyak > rajzóra > színek > szivárvány > Noé bárkája
gitár >
remény >
bazsalikom >

4

>

>
>

>
>

>

>
>

>

> bableves
> informatika
> E = m  c2

Vedd elô az órai pad alatti levelezésetek egyik „dokumentumát”, vagy válassz ki egy általad
írt chatrészletet! Elemezd a szóhasználata, a mondat- és szövegformálása szempontjából!
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6

Alkossatok párokat! Válasszatok ki egy híres irodalmi vagy filmbeli szereplõt, és írjatok
a nevében négy blogbejegyzést, melyek életének fontos pontjaihoz kapcsolódnak! (Ha van
rá lehetõségetek, egy ingyenes blogkészítõ oldalt is használhattok munkátokhoz, és képeket
is kapcsolhattok hozzá.)

7

Csoportban dolgozzatok! Válasszatok ki egy történelmi eseményt, és készítsétek el a vele
kapcsolatos történelmi személyiségek Fakebook-profilját! (A Fakebook egy olyan tanulási
célokra készített weboldal, melyen híres emberek és fiktív szereplõk nevében is lehet profilt
készíteni: http://www.classtools.net/fb/home/page.)

8

Alkossatok párokat! Látogassatok el a Wikipédiára, és válaszoljatok a következô kérdésekre!
x Mire jó a Wikipédia? Mikor érdemes használni?
x Kik írhatnak szócikket a Wikipédiába? Mennyire megbízhatóak ezek a cikkek?
x Milyen irányelvei vannak a Wikipédia szerkesztésének?
x Milyen társlapok kapcsolódnak a Wikipédiához?

9

Nézz utána a
z interneten h
asznált moza
nyelven!
ikszavaknak,
rövidítésekne
k az általad ta
nult idegen
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10

11

12

Alkossatok párokat! Képzeljétek el, hogy fiatal költõk, képzõmûvészek, zenészek stb. vagytok! Hogyan tudnátok megismertetni és
népszerûsíteni alkotásaitokat az internet segítségével? Gyûjtsétek
össze a lehetõségeket, majd ötleteiteket osszátok meg osztálytársaitokkal is!

a) Egy kulcss
zavas vázlat
vázlatpontjai
talált sorrend
összekevered
be!
tek. Tedd ôke
t az általad m
Az internetes ko
egfelelônek
mmunikáció
Felelôsségünk
az internettel ka
pcsolatban
Az információs
társadalom
Az internetes in
formációszerzé
s
Az internet elô
nyei és hátrán
yai
A számítógép
és az internet
rövid bemutat
b) Egészítsd ki
ása
a vázlatot téte
lmondatos vá
zlattá, és írd
meg a fókusz
mondatot is!

a) Alkossatok csoportokat! Képzeljétek el, hogy az alábbi szöveg egy, a modern oktatással
kapcsolatos diákkonferencián hangzik el vitaindítóként! Fogalmazzatok meg egy hatnyolc mondatos hozzászólást, melyben kifejtitek álláspontotokat a témával kapcsolatban!
„A tanulók új generációja, azok, akik beleszülettek az Információs Korba, a közelmúltban kezdte
meg a tanulást világszerte egy sor csak rájuk jellemzõ tulajdonsággal és talán szokatlan tanulási
érdekkel, így igazi kihívást jelentenek a már meglévõ iskolarendszernek. A diákok tanulási vágygyal, de valójában úgy lépnek be az oktatási rendszerbe, hogy az internetnek köszönhetõen már
kifejlesztettek egyfajta tudást. Nagyon komoly változást jelent, hogy õk már egy médiával telített
és kényelmes hozzáférést biztosító korban nõttek fel. Elvárják mentoraiktól, hogy hatékony oktatási
módszereket alkalmazzanak. Nem szeretik a szokványos, egyhangú elõadásokat, sokkal inkább
csoportos, interaktív feladatokat és kutatómunkát igényelnek. Amerikai kutatók szerint a »netgeneráció« nem hajlandó megtanulni, amit elé tesznek, csak azért, mert egy tanár teszi azt. Meg akarják
érteni, boncolgatni akarják, szétszedni és valóban átélni a dolgokat, amirõl tanulnak.”
(Tari Annamária: Z-generáció)
b) Olvassátok fel a hozzászólásokat! Ha véleménykülönbség alakul ki köztetek, vitassátok
meg!
c) Készítsetek egy legalább hat kérdésbõl álló kérdõív segítségével közvélemény-kutatást
iskolatársaitok, barátaitok körében az internet és a tanulás összefüggéseirõl! Az eredményeket foglaljátok össze egy ötperces kiselõadásban! Diasort is mellékelhettek hozzá!
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a stílusrétegek
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a stílusrétegek
A tudományos stílus

1

a) Gyûjtsetek minél több olyan szövegtípust és szituációt, melyben tudományos stílust használunk!
b) Csoportosítsátok a szövegtípusokat aszerint, hogy szóbeli vagy írásbeli szövegek-e!
c) Gyûjtsétek össze tapasztalataitok alapján a tudományos szövegtípusok jellemzôit!

2

a) Alkossatok párokat! Vegyétek elô az egyik tankönyveteket! Nyissátok ki egy leckénél, majd
végezzétek el a feladatokat!
x Gyûjtsetek az egyik oldalról öt szakszót vagy szakkifejezést!
x Gyûjtsetek példákat az egyes mondatfajtákra az egyik oldalról! Melyik mondatfajta van többségben? Mely mondatfajtákra találtatok kevesebb példát, melyik nem fordult elô egyszer sem?
x Figyeljétek meg a lecke felépítését! Milyen egységekbôl áll a lecke? Miért ebben a sorrendben
követik egymást az egységek?
x Keressetek példákat a megértést segítô képi elemekre!
b) Beszéljétek meg, szerintetek mi jellemzi azt a tankönyvet, amelyikbôl hatékonyan lehet
tanulni!
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Mit gondoltok, a téma ismeretén túl mi mindenre lehet
még szükség egy iskolai felelet sikeres elôadásához?
Beszéljétek meg!
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A tudományos stílusréteg
ȱ¤¢ȱÇ·£ȱ£àȱ£ãȬ
ȱ·ȱȱà¤ȱ·¢ǰȱã·¢Ȭ
ǰȱã£û·ȱ¤ȱ·ȱ£ȱ
øȱ¤¢ȱȱ¤ǯ
ȱ Ç·ȱ ȱ ¤àȱ àȱ ãȬ
£ûȱ æȱ ȱ ¤·£¤ȱ £æǯȱ ãȱ
£ȱǰȱ£ȱ£ȱȱÇȱ£¤ȱȱ
ȱ¤¢ȱ¤ǰȱȱȱȱ¢Ȭ
ã£ã·ȱ£ààȱĴȱ£·ȱǯ

àȱȱã£Çǰȱȱȱ·¤àȱȬ
ȱæǱȱ££ȱ£ȱ·ææȱ¢ãȬ
£ã·ǰȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ £·ȱ £ȱ Ȭ
Ĵȱ£æȱ£ãȱÇà¤ȱȱ£ȱĴȱȱȬ
¤¢¤ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤·£Ĵȱȱȱ
kell lennie, hogy a tudományos ismereteket is
·æen, ¢ȱ·£Çæȱȱæǯȱ
Ĵȱ£æȱ£ãȱ·ȱ¤ȱȱ¤¢Ȭ
Ĵȱ£æȱ ȱ ·ȱ æ¤ǰȱ £ȱ ĴȱȬ
£æȱęȱȱ£ãǰȱȱ£ȱ¢ȱ·Ȭ
kek használati utasítása.
£ȱ Ĵȱ£æȱ £ãȱ ·¤ȱ ·ȱ
ȱȱ·ã£ȱ··æȱȱ¢ȱ¤Ȭ
¤¢ȱ¢ȱ·£Ĵȱ¤¢ȱ
problémákig (pl. a természetbarát mosogatás
à£ȱ¢ȱȱã¢£·ȱ··Ǽǯ

A tudományos stílusréteg fôbb jellemzôi
ȱѠѧңѕюѠѧћѨљюѡ

A tudományos szövegek jellemzôi
ȱ¤¢ȱ£ãȱ·ȱȱ¤¢ȱȬ
¤ǰȱ£·ȱ·¢ȱ£Ȭ
£Ĵȱȱã£¤ȱ·ȱã££··ǯȱ££ȱȱ£Ȭ
¤¢ȱûȱ¤à·ȱ·ȱ£ȱøȱ
·¢ȱ¢ȱ£¤¤ȱÇȱæǯȱ
ȱ¤¢ȱ£ãȱÿȱ¤£Ȭ
¤ȱ£ǯ
£ȱ Ç¤ȱ £ã£ȱ £ȱ ãȱ ãȬ
£ãĴȱȱ£ȱ£·ǰȱ£ȱ·£·ǰȱȱ¤¢ǰȱȱ£Ȭ
··¢ǰȱȱ¡ǰȱȱǰȱȱ£àȱ·ȱ
£ȱȱã¢ȱǯ
£àȱ£ãȱȱ¤¢ȱæ¤Șǰ mely
egy tudományos kérdés vagy eredmény szóbeli
bemutatása. A £ȱȘȱ¤ȱȱ£Ȭ
ȱ¤¢ȱ·¤ȱ¤ȱãûǯȱȱȬ
¤Ș írásbeli vagy szóbeli beszámoló, mely
¢ȱ ··ãæȱ ·£ûǰȱ ã£ȱ ȱ
·¢ȱȱ£ȱÇ··ǯȱȱȬ
¤¢ȱ£àȱ£ãȱ¤ȱ£ȱȱȬ
lelet is beletartozik.

Az ismeretterjesztô szövegek jellemzôi
£ȱĴȱ£æȱ£ãȱæȱȱ
ûãã£ȱ ȱ £¤¢ȱ £ãȱæǰȱ
hogy ȱ¤¢ȱȱ¢ȱȱȱȬ

ȱ ¤¢ȱ £ãȱ £æȱ ȱ ¤Ȭ
¤ǰȱ ¢·ÿ·ȱ ã·ǰȱ ¢ȱ £Ȭ
£ǰȱ ££·ȱ ·ȱ ȱ £ȱ
£¤¤ȱ¢¤ȱȱǻǯȱǰȱȱȬ
ȱǼǯȱȱ¤¢ȱÇȱ¤¢Ȭ
ǰȱ¤¤àǰȱ£·ȱȱȱ·£ȱ¤Ȭ
¢øȱ£ȱ£¤ȱ£ǯȱȱ¤ȱ
érdekében gyakori a szóismétlés.
ȱàȱÇøȱĴȱ£æȱ£ãȱȬ
vesebb a tudományos szakszó, és részletesebb,
·ã£ȱ ·¤ȱ àȱ ¢¤£ȱ
£ȱ ·æ·ȱ ȱ àǯȱ£ȱ Ȭ
£æȱ£ãȱȱȱã£Çȱȱ·ȱ
£ãÇ£ǯȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ ęȱȬ
¢æȱ¢ȱ£ã£ãȱǻǯȱȬ
kodtató kérdéseket, az olvasó megszólítását) és
ȱ àȱ £···ȱ £ȱ £Ȭ
¤ȱǰȱ¤ǯ
ȱњќћёюѡѓќџњѨљѨѠ
¤¢ȱ £ãȱ ¢ȱ ãȬ
£ãȱãȱã£Ĵȱǰȱȱ¤Ĵȱæǰȱ¤ȱ£Ȭ
£·ÿȱ ȱ ¤£ǯȱ ȱ £ãȬ
Çȱȱȱ ȱ ¤ȱ ã£ûȱ æȱ
ȱħȱæȱȱ·ȱ·ȱȱęȱ¢Ȭ
æȱ··ȱ£¤ȱ£æǯ
£ȱ Ĵȱ£æȱ £ãȱ ¤¤ȱ
ãǰȱã¢ȱ·£æȱȱ£Ȭ
repelnek.
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ȱѠѧҦѣђєѓќџњѨљѨѠ
ȱ ¤¢ȱ £ãȱ ¤¤ȱ ããĴȱǯȱ
A gondolatmenet Ȭ£ȱ ã£û·en
¢ȱ ã£Ç¤ȱ ǻ¤£ǰȱ ·Ȭ
ten) alapul. A mondanivaló alátámasztására
¢ȱ·£ǰȱ£¤ǰȱ¤¢£ȱ£Ȭ
¤ȱȱ££æǯȱȱ··ȱ··ȱ£ȱȬ
£ȱ £¤ȱ £ã£ãȱ ǻǯȱ ȱ ÿȱ

·ǰȱ¤¤ǰȱ¤¤£Ǽȱ·ȱȱ¤¢¤Ȭ
àȱûæȱ¢·ȱ£ȱǻǯȱ£àȬ
mok, képletek, egyenletek).
ȱ àȱ Ĵȱ£æȱ £ãȱ ȱ ¤Ȭ
¢ȱ £ã·ȱ ãȱ £¤ȱ
£æǯȱ ûããȱ¢ȱø¢ȱûȱȱȬ
ȱã¢ÿȱãæ··ǰȱȱ¤ǰȱȬ
kus építkezésre.

gyakorló feladatok

a) Csoportokban dolgozzatok! Csoportosítsátok az alábbi szavakat tudományágak szerint!
Nézzetek utána, hogy az idegen szavak milyen eredetûek!
felületi feszültség, vegyértékhéj, fennsík, teljesítmény, mitokondrium, invesztitúraháború, hasáb,
hemofília, interregnum, turzás, bendô, hóhatár, kohézió, decimális, toposz, hélium, helóták, impresszionizmus, delta, hisztamin, muréna, moréna, miocén, fény, indukció, infláció, ütközés

1

b) Húzzátok alá azokat a szavakat, amelyeket a hétköznapokban is használunk!

2

3
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össze a tudo
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ugyanolyan hû
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táncok és tánc
birintus-tánc) –
os népszokáso
b) Készítsétek
Irod. Kaposi Ed
k (Budapest, 1
el a szócikk vá
it
958).
zlatát!

a) Párokban dolgozzatok! Válasszatok a következô üres ábrák közül! Találjátok ki, milyen
feliratok, adatok illenének az ábrába, majd készítsetek hozzá rövid magyarázatot!

B)
C)
A)
b) Beszéljétek meg, milyen típusú adatok ábrázolására alkalmasak az egyes ábrák!
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a) Alkossatok párokat, és versenyezzetek! Találjátok ki, milyen eszköz használati utasításának részletét olvassátok!
x A készüléket csak olyan mélyre vigye az orr- vagy füllyukba, ameddig a keskeny hegy ér. Ne
használja a készüléket, ha a pengék deformáltak vagy sérültek.
x Legyen nagyon óvatos akkor, ha a talaj a nedvességtôl, jégtôl, hótól, fûrészportól csúszós lehet.
Létrán vagy fa tetején állva ne használja.
x Tilos üzemeltetni a készüléket, ha észleli az ajtószigetelés vagy a csatlakozó felületek károsodását. Ugyanez érvényes az ajtó- vagy az ajtópántok meghibásodására is.
x Ne használja fürdôkádban, zuhany alatt, nedves levegôjû helyiségekben, folyadékok közelében,
illetve azok fölött (például vízzel töltött mosdókagyló fölött).
x Kizárólag akkor nyissa ki a készülék ajtaját, amikor az elengedhetetlenül szükséges, de akkor is
csak a feltétlenül szükséges ideig tartsa azt nyitva.
x Csatlakoztassa a rugalmas tömlôt elôször a szívócsonkhoz, majd az egyetemes adapter segítségével a gépi szerszámhoz.
b) Írjatok 1-2 mondatos használati utasítást egy hétköznapi tárgyhoz! Olvassátok fel, és társaitok próbálják meg kitalálni, mihez készült!

5

Rövid anyaggyûjtés után készíts szócikket az alábbi szavakhoz a szempontoknak megfelelôen!
fok
x egy földrajzi témájú, alsó tagozatos gyerekeknek készült ismeretterjesztô kisenciklopédiába
x egy 9. osztályos középiskolai kémia- vagy fizikakönyvbe
ellipszis
x egy matematikai diákszótárba
x egy nyelvészeti szakkönyvbe

6

Alkossatok csoportokat! Mindegyik csoport válasszon egy képet! Írjatok róla 8-10 mondatos
ismeretterjesztô szöveget elôzetes ismereteitek alapján! Írásotokban használjatok
– szakszavakat;
– logikai kötôelemeket a következôkbôl: emellett, jóllehet, ugyanakkor, annak ellenére, így tehát,
annak okából, ezzel együtt, lényegében, ráadásul, egyfelôl/másfelôl, ez arra enged következtetni,
hogy…;
– véleménynyilvánítást kifejezô szavakat a következôkbôl: bátran levonhatjuk azt a következtetést; kétségtelenül; kétséget ébreszthet bennünk az, hogy…; nem kételkedhetünk abban, hogy…;
valószínûleg!

A)

B)

C)
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Olvasd el az ismeretterjesztô szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
Savanyú Jóska – Ecet
Az ecet az egyik legrégibb ismert élelmiszer – többször említi a Biblia, használatának nyomait fellelték
a régészek Egyiptomban is. Tudatos elôállítása is valamikor réges-rég, még az írott történelem elôtti
idôkben kezdôdhetett, de szigorúan csak azután, hogy eleink alaposan belemerültek a szeszgyártás
szépségeibe. Az ecet, ahogy azt háztartási formájában ismerjük, nagyjából és túlnyomórészt egy
gyenge szerves sav, az ecetsav híg vizes oldata. Az ecetsav persze tiszta formájában is elôállítható,
ezt már az egykori muszlim alkimisták is tudták, és gyakorolták is: a tiszta, ún. jégecet tulajdonságai
(például már egy közepesen kihûlt lakásban, 16,7 Celsius-fokon megfagy!) olyannyira különböztek
a hígított, étkezési formájától, hogy a szerves vegyészek is alig akarták elhinni az azonosságot. Annyi
azonban biztos, hogy az ecet gôze irritálja a nyálkahártyákat, számos fémet pedig korrodál – mondjuk
az alumíniumot nem, ezért ilyen tartályokban simán szállítható. A híg ecet perfekt savanyító és remek
tartósítószer – ezt a pH-t kevés mikroba bírja ki. Az ecet antibiotikus hatása ma is kutatások tárgya,
ahogy az is, miként semlegesíti bizonyos toxinok hatását: méh- és darázscsípés esetén a népi gyógyászat ecetes borogatást javall. […]
Az ecetsav nem más, mint az etanol oxidációs terméke – ahogy azt mindannyian tudjuk, a szabad
levegô hatásának kitett alkohol (ecetsav-baktériumok hatására) idôvel megecetesedik. Elôállítása
ennek megfelelôen pofonegyszerû: veszünk némi, az említett baktériumok célszerû aknamunkájához
éppen ideális koncentrációjú, nyilván híg alkoholos oldatot, s azt magában vagy adalék anyagokkal garnírozva1 levegô hatásának tesszük ki. […] Számtalan nemes nyersanyagból készülhet ecet –
a legkézenfekvôbb persze a bor: mind a fehér, mind a vörös tökéletesen alkalmas erre. […]
Az ecet sokszínû alkalmazását jelzi, hogy hány és hány helyen javallják felhasználását tisztító-,
öblítô- és vízkôoldó szerként. Annyi biztos, hogy bár az ecetsav nem túl erôs sav, a lerakódott karbonátos vízkôvel jól elbánik. Öblítôként is használható – mivel a boltban kapható mosószerek jó
részének hatását közömbösítené az ecet (éppen ezért jó öblítônek), javallott a mosógép e célra
rendeltetett külön kis rekeszében elhelyezni. Az ecettel öblítô kemofóbok2 természetesen nem várnak
sem virágillatot, sem trópusi aromákat: az ecettel öblített és napon szárított ruhának a tapasztalatok
szerint egyszerû, „tiszta” szaga lesz, ugyanakkor a makacs hiedelmek szerint az ecet jót tehet a ruhák
színének, és még az öreg törülközôket is megpuhítja.
(Barotányi Zoltán)
1 garníroz:

körettel ellát
irracionális félelem a vegyi, kémiai anyagoktól

2 kemofóbia:

a) Találd ki, kinek szól a szöveg! Bizonyítsd állításod!
b) Keress példákat a szövegbôl olyan szavakra, kifejezésekre, amelyek
– a köznyelvben is megtalálhatók, de ebben a szövegben mást jelentenek;
– csak a tudományos nyelvben használatosak;
– egy ismeretterjesztô szövegben igen, de egy szakembereknek szóló írásban nem szerepelhetnének!
c) Írj a szöveg elé legalább két mondatot tartalmazó bevezetést, amelyben kérdô mondat is
szerepel!
d) Válassz az alábbi lehetôségek közül, és készíts összefoglalást a szöveghez!
x Írj belôle tanulható vázlatot!
x Tömörítsd a szöveget a felére!
x Foglald össze a szöveget három mondatban!
e) Készíts megértést könnyítô illusztrációt a szöveghez!
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a) Olvasd el a két szövegrészletet, majd állapítsd meg, melyek a mûvek hasonlóságai és
különbségei!

8

A)

„Vekker, ébresztôóra, ébreny (vö. fülbetegségek, álmatlanság, süketfajd)
A ragadozók egy ismeretes fajtája, mely áldozatát nagyon sajátságos módon, a füleken keresztül
ejti meg. Óvatlan percben (vö. pókok), rendesen, mikor az áldozat alszik, hirtelen veti rá magát, és
akkorát ordít a fülébe, hogy a szerencsétlen alvó feje megreped, mire a V. kiszívja vérét, és felfalja.
Nagyon ritkán támad; tapasztalatlanok nyugvó állapotban éppen ezért veszélytelennek tartják, és
mindenféle módon ingerlik: járatják, mint a kisgyermeket, beszélnek hozzá, felhúzzák (vö. heccelni,
ingerelni), és támadásokra betanítják.”
(Karinthy Frigyes: Együgyû lexikon)

B)

„Absztrakt: Fej, törzs és végtagok nélküli meztelen modell.
Acapulco: Mexikóban használatos pilótakilövô szerkezet.
Alias: Idegen néven élô gazember.
Almárium: Lakásdíszítô víztartály, amelyben aranyalmák úszkálnak.
Amorális: Olyan személy, aki mindenkibe egyidejûleg szerelmes.”
(Timár György: Nevetô lexikon)
b) Válaszd ki az egyik szöveget, majd egy általad választott szóról készíts hasonló szócikket!

9

10
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tána az intern
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a témáknak!

a) Látogass el a Mindentudás Egyetemének honlapjára (mindentudas.hu), és válaszolj
az alábbi kérdésekre!
x Milyen tudományterületekkel kapcsolatban nézhetsz vagy olvashatsz elôadásokat a honlapon?
x Mit találhatsz az e-learning címszó alatt? Mire tudnád felhasználni az ott lévô anyagokat?
b) Oldd meg az egyik elôadáshoz kapcsolódó kvízt!
c) Válassz ki egy olyan témát a kerekasztal-beszélgetések közül, amely a leginkább érdekel!
Nézz meg a beszélgetésbôl egy 5 perces részletet, majd fogalmazd meg, miért hasznosak
a tévében a hasonló tudományos témájú beszélgetések!
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