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Kapcsolatban az egész világgal?
2021. november 17-én tartotta a Pagony Kiadó Az okostelefon mint főszereplő – az életben 
és a gyerekkönyvben című online beszélgetését. A beszélgetésen Kolozsi Angéla meseíró, 
bábművész, gyerekszínházi rendező, a Jenci néni és az okostelefonok című könyv szerzője, va-
lamint Koósné Sinkó Judit, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának 
mestertanára vettek részt, az esemény moderátora pedig Vinczellér Katalin tanár volt.
Szöveg: Karkó Ádám

A kerekasztal-beszélgetés manapság már nem is 
olyan rendhagyó módon zajlott, ugyanis a digitális tér, 
a technológia az elmúlt másfél évtizedben mindennap-
jaink részévé vált. Meghatározó szereplői életünknek 
az okostelefonok, a számítógépek és minden más hozzá-
juk tartozó eszköz. Az ember képes úgy gondolni, hogy 
ha a digitális térben az élet zökkenőmentesen zajlik, ak-
kor az tükörként megmutatja a valóságot, azonban erről 
szó sincs. Ha összeomlik az internetkapcsolat, „kidob” 
a rendszer, hirtelen semmissé válik minden elképzelés 
arról, hogy „a világ tetején vagyunk”.

Fontos kérdés, hogy lehet-e nem függeni a digitális 
eszközöktől. Tulajdonképpen miben jelenik meg a füg-
gőség? Sok szempontú meghatározáskeresésről van 
szó, mert számít, hogy az adott személy milyen korosz-
tályba tartozik, mire használja a digitális eszközöket, 
mennyire befolyásolja egy bizonyos tevékenység, amit 
az eszközön végez. A beszélgetés moderátora, Vinczellér 
Katalin szerint „nincs olyan, hogy valaki ne legyen füg-
gője valamilyen technológiai eszköznek” az internettel 
és a különböző okoseszközökkel kapcsolatban.

„Az egész világ egy nagy digitális játszótérré vált” – 
hangzott el a mindenki számára mára már evidenciává 
minősülő mondat, ugyanis láthatóan valóban erről 
van szó. Erről a gyerekekre, a gyerekjátékra lehet(ne) 
asszociálni, viszont a digitális tér nemcsak a gyerekek 
számára elérhető, hanem a felnőttek, a szülők számára 
is, akiknek viszont – nem digitális bennszülöttként – 
állandó állapotkonfliktust kell megélniük, egyfajta 
kettős érzést. Nehéz ugyanis létezni az okoseszközök 
nélkül – mondta el Kolozsi Angéla. Hogy mi ezen esz-
közök helyes használatának a menete, arra senki nem 
tudja a pontos választ.

Általános problémák tekinthető az okoseszközök és 
az internet használata közben történő „zaklatás”, 
az álhírek megjelenése, a netes játékok, adott dolgok 
folytonos újrakeresése, a netes társkeresés vagy épp 
a netes vitakultúra, amelyek óhatatlanul elkerülhetet-
lenek manapság. Sinkó Judit mestertanár a Jenci néni 
és az okostelefonok című könyvhöz készített egyfajta 
módszertani tervet, hogy az iskolai környezetben 
az okostelefonokról szóló szépirodalmi szövegegyüttest 
(regény vagy novella) miként is lehet interpretáltatni 
a gyerekekkel. Nagyon fontos kérdéssé vált az is mára, 

hogy a generációk közötti szakadékot vajon hogyan, 
milyen módszerekkel lehet áthidalni, és vajon erre 
az okoseszközök alkalmasak lehetnek-e – vagy éppen 
ellenkezőleg? Talán a technológia felgyorsult fejlődése 
elodázza ezt a lehetőséget, az a bizonyos szakadék pedig 
egyre szélesebb lesz.

A beszélgetésben szó volt arról, mennyire nehéz mind 
a gyerek, mind pedig a felnőtt számára az okoseszközök 
használati gyakoriságának meghatározása. Van-e 
olyan mozzanat, amikor szülőként az ember azt meri 
mondani, hogy innen ne tovább, itt a vége? Ugyanis 
a digitális eszközök egyik átka, hogy a hasznosság és 
a kártékonyság láthatatlan mezsgyén mozog. Egy apró 
kibillenés akár az egyik, akár a másik oldalra taszít-
hatja a digitális felhasználót. De vajon tudunk-e lépést 
tartani mindkettővel úgy, hogy nem billenünk ki egyik 
irányba se?

Sinkó Judit ezután egy játékra invitálta a beszélgetés 
hallgatóit. Egy lakatlan szigetre kerültünk, ahol nagyon 
sok a felesleges, kidobott tárgy. Van egy svájci bicska, 
ami 33 funkciós és egy működő okostelefon. Ez a két 
tárgy azonban „összevész”, mert egy zsebbe kerülnek, 
rivalizálnak egymással: ki a fontosabb és értékesebb? 
A játék lényege, hogy mindenki döntse el magában, 
melyik tárgy miért fontosabb a másiknál. 

A beszélgetés konklúziója – és ez megint nem újkeletű –, 
hogy a felnőttek számára sem egyszerű ebben a meg-
osztott és feszült, digitális világ által befolyásolt 
valóságban megtalálni az összhangot, a harmóniát és 
a boldogtalanság ellenszerét, mégis a felnőttek dolga és 
feladata az, hogy megmutassák a felnövő generációnak, 
a gyerekeknek, hogy a vágyott és a valós világ között 
van az igazán nagy különbség, amely kettőség megál-
lapítására, elfogadására fel kell készíteni a gyerekeket; 
meg kell tanítani nekik, hogy a digitális eszközök és 
az általuk mutatott világ csupán egy vágyott, idealizált 
kép részei. A valóság pedig azon túl mutatkozik meg. 
Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a digitális valóság 
meghatározza a létező valóságot. Ha nem is ördög-
től való dolog, mégsem a legjobb megoldás mindenre 
a digitalizáció.


