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MI AZ ÚJ A 4. IPARI FORRADALOMBAN?

„Walter, hogyan fogod rábírni 

ezeket a robotokat, hogy 

fizessenek szakszervezeti 

díjat?”

„Henry, és Te hogyan fogod 

rávenni őket, hogy vásárolják 

meg az autóidat?”



MUNKAVÁLLALÓ-MENTES VILÁG

 

 
Piaci kapitalizáció Bevétel 

Foglalkoztatottak 

száma 

1990 Detroit 36 milliárd dollár 250 milliárd dollár 1,2 millió fő 

2014 Szilícium-völgy 1.090 milliárd dollár 247 milliárd dollár 137 ezer 

Forrás: Schwab, Klaus (2016a) 

Elavult a tanulás-munka-nyugdíj életmodell. 

A most munkaerőpiacra belépő fiataloknál már 20 munkahelyváltást 

prognosztizálnak (a jelenlegi 6-7-tel szemben), ráadásul ez akár 3-4 

karriert is jelenthet a mai egy-kettővel szemben. 



A MUNKAERŐPIACI ELVÁRÁSOK ÁTALAKULNAK



ÉLET AZ AUTOCAD ELŐTT

▪ A kék gallérosok 

munkahelyeit a robotok,

▪ a fehér gallérosok 

munkahelyeit az 

algoritmusok, az AI 

fenyegeti.

▪ Jönnek a rózsaszín 

gallérosok: az embertől-

emberig tartó munkák, 

főleg nőies szakmák.



A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA, AZ AUTOMATIZÁCIÓ

HATÁSA A MUNKAHELYEKRE

▪ a gyári munkahelyek 

akár 25 százalékkal 

csökkenhetnek, 

▪ a szállítási és 

raktármunkákkal 

foglalkozók akár 22 

százaléka veszítheti el a 

munkáját, 

▪ a közigazgatásban 18 

százalékkal lehet 

kevesebb a 

foglalkoztatottak száma

Forrás: PwC, 2018



TUDNUNK KELL, MIBEN NEM VERSENYEZHETÜNK

A ROBOTOKKAL



AZ ÚJ GAZDASÁGBAN A KÉPESSÉGEK SZÁMÍTANAK, NEM A

KÉPESÍTÉSEK

Forrás: Humans Wanted. How Canadian youth can thrive in the age of disruption, RBD, 2018., 

rbc.com/humanswanted  



• Emberi erő megsokszorozása

• Együttműködés az emberekkel (kobotok)

• Specializáció és optimalizáció

• Komplex rutinfeladatok elvégzése

• Külső hatásra a folyamat 

megváltoztatása

• Komplex problémamegoldás

• Ismeretszerző készség

• Kritikus szemlélet

• Kreativitás és innováció

• Csoportmunka, együttműködés

• Kíváncsiság, a technológia adaptálásának képessége

• Felelősségvállalás

• Alkalmazkodóképesség

• Kezdeményezőképesség és önirányítás

• Digitális kompetencia, digitális intelligencia 

MIBEN LEHETÜNK JOBBAK A ROBOTOKNÁL?



ELUTASÍTÓ ATTITŰD

Ábra: A robotok és a 
mesterséges intelligencia 
általános megítélése az 
EU-28 tagállamokban, 
2017. 
(Forrás: Attitudes towards the impact of digitisation
and automation on daily life. Special Eurobarometer
460. European Commission, 2017. május.)

A magyarok 38 százaléka 
negatívan értékeli az 
automatizálást. Ez az 

egyik leginkább elutasító 
attitűd az EU-ban. 



KÉT OSZTÁLYTEREM

2018-ban1900-ban

„Az iskola abnormális hely, ami abból is látszik, hogy ott az kérdez, aki tudja a választ, 

és annak kell válaszolnia, aki nem tudja.”  
Karácsony Sándor (1891-1952)



• Digitális pedagógia ≠ digitális eszközökkel végzett 
pedagógia (Digitalizációs kihívás önmagában 
nincs)

• Digitális pedagógia = a digitális életre felkészítő 
pedagógia (Digitális kultúrát kell tanítani)

• A digitális pedagógia nem a hagyományos 
pedagógia lineáris folytatása, nem ráépül, hanem 
kiváltja, helyettesíti annak bizonyos elemeit.

• Alapkészségek megerősítése + Megfelelő digitális 
kompetencia nélkül ne kerülhessen ki senki a 
köznevelésből. 

ÚJ FÓKUSZPONTOK KELLENEK A KÖZNEVELÉSBEN



MI, ROBOTOK AZ OSZTÁLYTEREMBEN

Meet Will
Educating children about renewable energy

Keeko többszáz kínai óvodában

https://youtu.be/Ab0DCzFz82s


AZ ÉSZT DIGITÁLIS OKTATÁS



A 21. SZÁZADI KULCSKOMPETENCIÁK

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák 2006-os európai

referenciakerete („referenciakeret”) nyolc kulcskompetenciát határoz meg:

1. az anyanyelven folytatott kommunikáció,

2. az idegen nyelveken folytatott kommunikáció,

3. matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki 

tudományok terén,

4. digitális kompetencia,

5. a tanulás elsajátítása,

6. szociális és állampolgári kompetenciák,

7. kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, valamint

8. kulturális tudatosság és kifejezőkészség.



A DIGITÁLIS KOMPETENCIA ELEMEI

• az információ- és adatkezelés 
terén való jártasság, 

• a kommunikáció és az 
együttműködés, 

• a digitális tartalmak előállítása 
(ideértve a kódolást, 
programozást is), 

• a biztonság (ideértve a digitális 
jólétet és a kiberbiztonsággal
kapcsolatos kompetenciákat is), 
valamint 

• a problémamegoldási képesség. 



A DIGITÁLIS KOMPETENCIA ÉRTELMEZÉSÉNEK 

ÉS FEJLESZTÉSÉNEK EURÓPAI KERETE



A DIGCOMP2.1 KERET FELÉPÍTÉSE



A MAI OKTATÁS, KÉPZÉS FELELŐSSÉGE

Nem egy technológia vezérelt társadalmat kell építeni, hanem a társadalom 

által uralt technológiai fejlődés feltételeit kell megteremteni. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001

„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés-értékelés és digitális fejlesztések, 

innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”


