
12. óra Kommunikáció

Az információkat nemcsak rögzíteni tudunk, hanem 
küldeni, adni, venni és cserélni is. 
Az információ továbbítását egy szóval 
kommunikációnak nevezzük. 



Adó 

- a jelek továbbítására szolgáló berendezés, az 
információforrás helyén

Vevő

- a jelek vételére szolgáló berendezés, azon a 
helyen, ahol szükség van a küldött információra

Összeköttetés 

- az adó és a vevő közti közeg, amely átviszi, 
közvetíti az üzenetet. 



Kommunikáció

A kommunikációs folyamatok típusai:

A résztvevők száma szerint

• Két ember közötti = személyközi kommunikáció

• Én kommunikáció

• Tömegkommunikáció
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A kommunikációs folyamatok típusai:

Az üzenet kódolásának jellege szerint

Verbális kommunikáció

• A verbális kommunikáció alapja a nyelv, 
eszközei a beszéd és az írás.
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Nonverbális kommunikáció

• A nem verbális kommunikáció eszközei látszólag csak 
másodlagos, kiegészítő kommunikációs eszközök, 
valójában a verbális kommunikáció eszközeivel 
egyenértékűek.



Nonverbális kommunikáció

Melyik nő nem mond igazat?

A kommunikációnk szerves része a testbeszéd, amely 
nonverbális jelek összességét foglalja magában. 

A testbeszédet, bár tudatosan is irányítható lenne, 
alapvetően tudattalanul végezzük.



Megoldás! Melyik nő nem mond igazat?

1 – Nyitott kezek

Akik nyitott kezekkel fordulnak valaki felé, azt jelzik, hogy egyben nyitott személyiségek is, és 
cseppet sem üzenik azt, hogy hazudnának.

2 – Fül piszkálás

Ez a testbeszéd nem teljesen megnyugtató, hiszen a másik ilyenkor kényelmetlenül érzi magát, 
izgatott és készül valamilyen füllentésre vagy az igazság elhallgatására. Mindig légy résen 
ilyenkor.

3 – Áll tartás

Egy teljesen naturális testhelyzet, amelyben a másik fél jelzi feléd, hogy minden figyelmét 
neked szenteli. Szívesen, türelmesen és érdeklődve hallgatja, amit mondasz neki. Tőle részletes 
véleményt is fogsz kapni.

4 – A száját takarja

Az ilyen személy biztosan nem mond igazat. Az egyik legnyilvánvalóbb jel, hogy valaki hazudik, 
vagy elhallgatja az igazságot, az az, ha próbálja takarni a száját a kezével.
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Az információátadás az informatikai eszközök 
esetében leegyszerűsítve így épül fel:

1. A forrás előállítja az üzenetet (vagy üzenetek 
sorát), melyet továbbítani szeretne a vevőhöz. 
Az üzenet lehet hang, szöveg, kép, stb. 

2. A forrás oldalán az üzenetet olyan jelekké kell 
alakítani, hogy a csatorna továbbítani tudja 
(kódolás). 
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3. Az üzenet továbbítása a csatornán keresztül 
történik. 

4. A vevő oldalán pedig vissza kell alakítani jeleket 
(dekódolás). 
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A csatorna által továbbított jelsorozatot 
közleménynek nevezzük. A csatornában a közlemény 
legtöbbször sérül, úgy mondjuk: az információhoz 
zaj adódik hozzá. (elszakadt papír, nehezen hallható 
mobiltelefon, vibráló képernyő, stb.) 
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Információ fejlődésének hatása a társadalomra

Elfogadott tény, hogy leghatékonyabban az 
internet használatával lehet elérni a rendelkezésre 
álló információkat. A társadalmi, gazdasági, 
kulturális élet, a valóságos környezetből egyre 
inkább áttevődik a virtuális tér útvesztőibe. Az 
infó- kommunikációs-digitális korszak szédületes 
fejlődése, a többség számára követhetetlen, 
kedvezőtlen hatásokat eredményez.


