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MIÉRT IS?! 

 



 



A Z generáció és kora 

Schäffer Beáta nyomán 
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IDŐSÍK 

Spekulatívak – tudományosan nem 
alátámasztott általánosításokra épülnek 

(Ollé, 2014) 

 



(S) Erősségek: 

virtuális otthonosság,  
digitális bennszülöttség,  
gyors információgyűjtés,  

határozott önérvényesítés,  
logikus gondolkodás, 
kreativitás, ötletesség 

(W) Gyenge pontok: kényelmesség 
és fegyelmezetlenség, 

felelősségvállalás- és kitartáshiány, 
kalandozó figyelem, provokatív, 

kóstolgató hozzáállás, a 
módszeresség és strukturáltság 

alacsony szintje 

(O) Lehetőségek:  

önérzetesség és erős igazságérzet, 
önállóságvágy, a beleszólási lehetőség 

és a partnerség igénye, interaktív 
feladatok, számonkérhetőség és 

elszámoltathatóság, gyakori 
visszajelzés adása 

(T) Fenyegetések:  

elégedetlenkedés, követelőzés, 
önfényezés versus belső 

bizonytalanság, konfliktuskerülés, 
dupla vagy semmi megoldások, 
netfüggőség, türelmetlenség, 

felszínes és könnyelmű 
kapcsolatteremtés 

A Z generáció SWOT  jellegű analízise: 

(Schäffer Beáta) 



 



 



Z generáció Zappers „digitális 
bennszülöttek” a „globális falu” lakói 
 

• Legkisebb családi környezet 
• Felgyorsult világ-növekedés 
• Eddigi legidősebb anyák gyermekei 
• Magas szintű oktatottság 
• Magas várható élettartam 
• Mozaikszerű érettség 
• Magas szintű érettség-nehéz feldolgozhatóság 
• Magas szintű agresszivitás 
• Internetes életmód 
• Egyedi szóhasználat, rövidítés-kifejezéshasználat 
• Rugalmas-gyors feladatmegoldás 

 
 
 
 
 
 



Z generáció Zappers „digitális 
bennszülöttek” PRENSKY 

• Valós világtól történő elzárkózás 

• Képzelőerő minimális mértékű rendelkezésre 
állása 

• Gyakori gyors döntéshozatal leterhelt 
idegrendszer 

• Kevésbé következetesek 

• Kevésbé logikus gondolkozásúak 

• Problémamegoldás  

 

 

 

 

 

 

 

 



Z generáció Zappers  „digitális 
bennszülöttek” 

 

• Személyi szabadság fontossága 

• Társas élet nyilvánossággal történő megosztása-
felgyorsult ritmus 

• Változás előre visz nincs félelem 

• Szavak és érzelmek háttérbe kerülne 

• Fogyasztói szempontból a lojalitás háttérbe 
szorulkönnyen „elcsábíthatóak” 

• Spot figyelem 

 

 

 

 

 

 



Z generáció Zappers  „digitális 
bennszülöttek” 

• Inkább magukban, mint a világban bíznak  

• Praktikus szemléletmód 

• Okosak, de kevésbé bölcsek 

• Kezdeményezőek 

• Van bennük tantusz (bátrak, kipróbálóak) 

• Kevésbé szabálykövetőek 

• „Elektronizáció” szülötteitab, okostelefon 

• Frontális oktatás, na neee….!!! 

 

 

 

 

 



A netgeneráció jellemzőiről - 
vázlatosan 

• Hogyan tanulnak másképpen?  (Lénárd, 2015; Jármai E. 

2015 nyomán) 

• Hagyományos lineáris tanulási modellek helyett: 

– Vizualitás  nagy szerepe, 

– Párhuzamos információ-feldolgozás, 

– Hipertextes gondolkodás (ugrópontok a szövegben, 
amelyen újabb linkek nyílnak meg), 

– Követhetetlennek tűnő átkapcsolódások jelennek meg 
a gondolatmenetben (kívülálló számára), 

– Mindezek miatt gyors információfeldolgozás, 

– Gyors információszerzés igénye, 

– Megváltozott agyi mintázatok. 





 Einstein 
 

 

„Ha 1 órám lenne egy probléma 
megoldására, amitől az életem függne, az 
első 55 percet a megfelelő kérdés 
megfogalmazására fordítanám, mert amint 
meghatároztam a megfelelő kérdést, 5 
perc alatt meg tudom oldani a problémát.” 
(Kaszás Gy., 2011, Jármai E. 2015 nyomán)) 



Információk primer kutatásról 

BGF-GKZ  2015/16. Tanév I. szemeszter 

N=44  

Tantárgy: Gazdasági jog alapjai  

• FOSZK 3 óra/hét 

• 45 kontaktóra /szemeszter 

 

Tantárgy: Gazdasági jog I. 

• BA (PSZ-Men.) 2 óra/ hét 

• 30 kontaktóra /szemeszter 





TEMATIKA 

GAZDASÁGI JOG 
ALAPJAI I. 

Jogi alaptan 

Alkotmányjog 

Személyek 
joga 

  

Tulajdonjog 

Dologi jog 

Kötelmi jog 
Szerződések 

joga 

Nemzetközi 
szervezetek 

joga 



Gazdasági 
jog alapjai 

Jogi 
alaptan Alkot-

mányjog 

Személy-
ek joga 

Dologi 
jog 

Kötelmi 
jog 

Szerző-
dések 
joga 

Öröklési 
jog 

Vállal-
kozások 

joga 

Nemzet-
közi 

társasági 
formák 

Non-
profit jog 

Közigaz-
gatási 

jog 

Az EU 
joga 

Munka-
jog 

Büntető-
jog 

Fogyasz-
tóvédel-
mi jog 



A tudományos megállapítások üzenete… 

• Milyen az agy-kompatibilis tanulás? (Jármai E., 2015) 

• A képi gondolkodás agyunk ősibb, sokkal inkább 
„felhasználóbarát” üzemmódja (lásd. 
barlangrajzok) Az írásbeliség jóval későbbi. 

• A kreatív problémamegoldó módszerek (azaz 
megoldási útvonalak) lényegi sajátossága és 
eszköze a vizualitás!(Kaszás, 2011, Jármai E. 2015 nyomán) 

• Agyi mintázatok változása jelzi a jártasságot… - 
nemcsak a fiatalok esetében… 

• Két agyféltekés agyműködés optimálisabb. STB.  

 

 





 







 













 



 



 









 



 





 



 





Nekünk a jog… 
érdekesnek 

találom (lehet 
pályát 

tévesztettem) 

Közös munka 

izgalmas érdekes 

figyelemfelkeltő 

Kellemes 
hangulatú 

érdekes jó 
értelemben 

Interaktív, 
játékos 

szeretem 

kreatív,aktív :) 

Érdekes 

meglepő 

Hasznos. aktív és kreatív 

kiemelkedő 

érdekesek, 
izgalmasak 

izgalmas, 
érdekes 

Aktív, jó 
hangulatú 

Elviselhető. Kreativitás 

interaktív 

aktív 

Interaktív 

újdonság 

többnyire 
érdékes 

változatos 

Élénkítő 

Gyakorlatias,ami 
szerintem 

nagyon pozitív 

Megterhelő. 

érdekes 

Érdekes kreatív 





 





 





 





 



 





 





 
 
 
 

 
„Az órák nagyon jól telnek, ez az egyik (ha nem az egyetlen) olyan óra ahol 
nem alszunk el az első 10 perc után. ” 
„Tetszik, hogy az óra interaktív, bevonja a hallgatókat a tanításba, 
lendületes, nem unatkozunk.” 
„ Mindenkinek tetszik, csak sajnos a csoport nagy része nem túl aktív…” 
„Nekem tetszettek a jog órák. Feldobja a hétfői napomat és jó , hogy ezzel 
az órával kezdődik a hetem. Pozitív ,hogy a tanár nő figyel ránk és nem egy 
sablon órat tart, valamint nekünk akar jót.” 
„Nagyon sokan csak a jog miatt jönnek be hétfőn.” 
 
„Nagyon tetszik az oktató hozzáállása a diákokhoz és a tanításhoz!” 
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Köszönöm  
a megtisztelő 
figyelmet! 
 

 


