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Az éghajlatváltozás kommunikációja
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Előszó

Tankönyvünk olvasói remélhetően résztvevői lesznek annak a komplex képzési
programnak, amely a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról – beleértve a pénzügyi, jogi
és szakpolitikai eszközök ismertetését – szól.
A kurzusok részletes útmutatást adnak ahhoz, hogy miképp lehet integrálni a
klímaadaptációs szempontokat a helyi területi tervezési stratégiákba. A képzés elősegíti
az országos klímaszakértői hálózat létrehozását, amely hozzájárul majd a helyi
alkalmazkodó képesség és klímaváltozással szembeni ellenálló képesség növeléséhez.
E képzési program szerves része az az alábbiakban összeállított kommunikációs oktatási
anyag, amely segítséget ad a majdani regionális klímareferenseknek ahhoz, hogy a
globális felmelegedéssel, a klímakitettséggel kapcsolatos üzeneteket megfelelően
kommunikálják.
Tankönyvünk két fontos kulcsszava ezek szerint a kommunikáció és az üzenet. Üzenet
például a jó reggelt köszöntés, a dől a fa figyelmeztetés, üzenet a mosoly, egy legyintés
vagy kacsintás. Az üzenetek többek között informálnak, tájékoztatnak, figyelmeztetnek,
érzéseinket, félelmeinket, örömeinket fejezik ki. Ezért minden üzenetnek tartalma van.
Például ennek az üzenetnek is:
A globális felmelegedés időszakát éljük, ezért legyünk klímatudatosak!
Tankönyvünk

fő

kommunikációs

üzenete,

a

klímatudatosság.

E

fogalom

köré

csoportosítva ismertetjük a kommunikáció alapjait, az üzenetek befogadókhoz történő
eljuttatásának eszközeit, módszereit. Foglalkozunk kommunikációs és prezentációs
technikákkal, speciális, egyedi üzeneteink megfogalmazásával, és átadjuk ismereteinket
az érvelés, a meggyőzés eszközeiről is.
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1. Kommunikációs tréning
1.1. A kommunikáció alapjai
Kommunikáció mindaz, amelyben információ továbbítása történik. Nem lehet nem
kommunikálni. Azt az üzenetet is, hogy nem akarunk kommunikálni, csak kommunikáció
útján tudjuk közölni.
A kommunikáció társadalmi-történelmi jelenség, olyan informativitás, amely emberi
relációkat, viszonyulásokat, társadalmi viszonyokat kísér, tükröz, fejez ki. A kommunikáció,
akárcsak legfőbb eszköze, a nyelv, egyidős az emberi társadalommal. A társadalom
kommunikációs rendszere állandó kölcsönhatásban együtt fejlődött a mindennapi
tevékenységgel, a társadalmi viszonyokkal, a társadalom szerkezetével, szervezeteivel. A
társadalom fejlődése maga után vonta a kommunikáció fejlődését, a kommunikációs
eszközök technikai fejlődése pedig visszahatott amarra, gyorsítva így a társadalmi
haladást. A communicatio latin eredetű szó: közlést jelent. A kommunikáció az
információcsere folyamata, általában egy k ö z ö s jelrendszer segítségével. Közös
jelrendszer például az anyanyelv, vagy éppen a morze jelrendszere, de közös nyelv egy
szakma szakzsargonja is. Kommunikáció tehát minden, amelyben információ továbbítása
történik. Minden élőlény kommunikál.
Kommunikáció minden olyan esemény, amely során egy egyed kibocsát egy jelzést,
amely egy másik egyedet válaszra késztet. Az állati jelzések ösztönösek. Például a medve
a karma nyomával jelöli meg területe határait, a kakukk hívójellel üzen a párjának.
Nem lehet nem kommunikálni. A kommunikáció kényszere elől nem lehet kitérni. A
hallgatás, az értelmetlen beszéd, a félrenézés egyaránt a kommunikáció különböző
formái. Azt az üzenetet is, hogy nem akarunk kommunikálni, csak kommunikáció útján
tudjuk közölni.
Kommunikációnk minősége nagyban befolyásolja azt, hogy milyen kapcsolatot tudunk
kialakítani és fenntartani szűkebb és tágabb környezetünkkel. A kommunikáció oka és
eredője lehet sikereinknek éppúgy, mint sikertelenségeinknek. Noha kommunikációs
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jegyeink kezdetben tapasztalható rohamos fejlődése, alakulása felnőtt korunkra általában
lelassul, sosem mondhatjuk azt, hogy nincs már mit tanulnunk.
A kommunikáció történhet verbálisan vagy nem verbálisan. Ezeket nem egyformán
alkalmazzuk.
A kommunikáció összetevői











Kommunikátor, akitől a kommunikáció elindul.
Befogadó, aki a közlést, az információt fogadja.
Hír vagy az információ, a közlés tartalma.
Kód, a közlés módja, amiben az információ történik.
Csatorna, amin keresztül az információ áramlik.

A kommunikáció típusai



Közvetlen: a kommunikátor és befogadó egyszerre vesz részt a folyamatban.
(személyesen, chat-en...). Ebben az esetben van visszacsatolás, a kommunikátor
választ kap a befogadótól.



Közvetett: a kommunikációnál nincs visszacsatolás. A kommunikátor nem kap választ,
vagy csak később, késleltetve (könyvolvasás).

A kommunikáció módjai




Verbális: amely történhet szóban vagy írásban
Nem verbális: amely szavak nélkül történik. (mimika, gesztus, mozgás, térköz, hang)
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Társadalmi méretei szerint:







Személyes
Csoportos
Tömegkommunikáció

A kommunikáció során jön létre az interakció. Az interakció társas kölcsönhatás, amely
legalább két ember között jön létre. A személyek kölcsönösen értelmezik egymás
gondolatait, viselkedését.
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A kommunikáció alapja a nyelv, illetve a beszéd és az írás. A szóbeliség a kommunikációs
csatornák közül kitüntetett helyet foglal el, hiszen rengeteg-féle információ továbbítására
alkalmas. A nyelv a közös nyelvet beszélő emberek számára egy olyan közmegegyezésen
alapuló, egységes, állandóságot sugalló jelrendszer, amelybe az ember beleszületik.

A közös nyelv bizonyos szintig meghatározza a teljes társadalom, így az egyes emberek
életét is. A nyelv az egyes kultúrák alapja, hordozója és letéteményese egyaránt.
A nyelv az az összekötő elem a nemzedékek sora közt, amely lehetővé teszi, hogy az
emberiség által valaha feltárt ismereteket továbbörökítse, lehetőséget ad az egyén
számára, hogy a felhalmozott ismereteket magáévá tegye, felhasználja, továbbgondolja,
megváltoztathassa és továbbadja közvetlen vagy kései utódainak.
A nyelv jellemzője, hogy az egyén számára állandó és stabil, objektív, míg a beszéd, mivel
azt az egyén hozza létre pillanatról pillanatra változó környezetben, egyéni, egyszeri és
szubjektív.
A verbális jelek – amelyek bármilyen kifejezők a közvetlen emberi kommunikációban,
csupán egy részét képezik teljes jelrendszerünknek. A szóbeli információk kiegészítésére,
ellenőrzésére, kiemelésére, alátámasztására használ. Partnereinkkel való viszonyunk
meghatározására a nem verbális jelek tömegét használjuk és értelmezzük. Mindezt
tesszük tudatosan és nem tudatosan, kiválóan és gyengén, ahogyan személyiségünkben
is eltérőek vagyunk.

7

CLIM- NET/HUN TANANYAG: Együttműködés, kommunikációs és médiasegítség bevonása

1.2. A nem verbális – nonverbális – kommunikáció
A rejtett kommunikációs csatornákat együtt non-verbális kommunikációs módoknak
nevezzük. Mivel a testbeszéd előbb szólal meg, mint mi magunk, fontos, hogy
rokonszenv-keltő képet sugározzon.
Az ember szeme legalább olyan beszédes, mint a nyelve, és megvan az az előnye,
hogy a vizuális nyelvnek nincs szüksége szótárra, a világ bármely részén megértik”
(Ralph Waldo Emerson)

A nem verbális kommunikáció független a szótól, a beszédtől. A nonverbális
kommunikációnkkal, testbeszédünkkel különféle információt közvetítünk. Információt
adunk saját magunkról, érzelmi állapotunkról, tulajdonságainkról. Kifejezzük pozitív és
negatív érzelmeinket, azt, hogy az adott szituáció milyen érzést vált ki belőlünk
(közömbös, érdeklődő, félelem, unalom stb.) Kifejezzük a másik fél iránt érzett
érzelmeinket, viszonyunkat (alá-fölérendeltség), együttműködési hajlamot. Eláruljuk
viselkedésünkkel a munkához való hozzáállást, szakértelmünket.
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A non-verbális kommunikáció funkciói

A mindennapi érintkezésben a verbális és non-verbális üzeneteket közösen használjuk.
Általában a kettő egymásra épül. A kétfajta kommunikációs formát a személyközi
kommunikáció során többnyire egyszerre alkalmazzuk, de eltérő tudatossággal, eltérő
funkciókkal és eltérő mennyiségben. Verbális kommunikációnk döntően tudatos,
akaratunknak megfelelően átgondolt és szerkesztett, míg non-verbális kommunikációnk jó
része szándékolatlan, nagy része egyenesen kívül esik személyes kontrollunkon.
A konkrét, a ráción alapuló, megoldandó problémákra vonatkozó információkat inkább
verbális, míg emócióinkat, vagyis érzelmeinket, attitűdjeinket, vagyis személyes
beállítódásainkat elsősorban non-verbális úton kommunikáljuk. Épp ezért a verbális
kommunikációt tartalmi szintnek, míg a non-verbális kommunikációt viszonymeghatározó
szintnek is nevezik. A non-verbális jelzések alátámaszthatják, módosíthatják vagy teljesen
felválthatják, semmissé tehetik a verbális üzenetet. (Pl.: Képesek vagyunk valamely
racionálisnak tekintett indokból kifolyólag azt mondani, hogy nem vagyunk fáradtak, de a
fáradtság kifejezésére szolgáló non-verbális eszközöket nagyon nehezen tudjuk
akaratlagosan

befolyásolni,

azaz

nehezen

tudjuk

ásításunkat

elnyomni,

szűk

szembogarunkat kitágítani, lassú mozgásunkat felgyorsítani – különösen azért, mert
ezeket az információkat többnyire nem tudatosan közöljük környezetünkkel.)

A non-verbális jelzések típusai

A társas helyzet kezelése

Bármi is legyen a beszélgetés témája, jeleznünk kell a pozitív vagy negatív reakciónkat a
közöltekkel kapcsolatban, jeleznünk kell továbbá érdeklődésünket, kívánságunkat, hogy a
beszélgetésünk zökkenőmentes legyen.
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Az Én bemutatása

Valamennyi társas interakciónak lényeges jellemzője, hogy önbecsülésünk és énképünk
milyen módon kerül terítékre. Az új partnerekben ki kell alakítanunk, a régiekben pedig
fenn kell tartanunk azt a képet, amelyet saját magunkról alakítottunk ki. Ez a feladat igen
nehéz. Az első találkozásnál, tehát még az ismeretlen személynek nem mutatkozhatunk
be úgy, hogy milyen rendesek, okosak, precízek, stb. vagyunk. Azonban a non-verbális
kommunikáció segítségével, már az első alkalommal sokat megtudhat rólunk a másik
személy, illetve mi is róla. Ebben az esetlen, a ruházatunk, a külső megjelenésünk (frizura,
smink, arckifejezés, ápoltság stb.), különböző sajátosságok sok mindent elárulnak.
Érzelmi állapotok kommunikációja

Egyes verbális jelzések, mint például az arckifejezések, az érzelmi állapotokról szóló
információk erősen specializáltak és kulturálisan egyetemesek. Olyan érzelmeket, mint a
boldogság, az öröm, a félelem, a szorongás, az undor stb. az arckifejezéseken kívül
kifejezhetjük tekintettel, gesztusokkal, testtartással. (Pl.: ha az ember fél, akkor általában
összehúzza magát; ha valaki örül, akkor sokat mosolyog, kivirul az arca). Az ilyen érzelmi
üzenetek értelmezésének képessége egyénenként változó. Egy kutatás alapján kiderült az
is, hogy a nők fejlettebbek a non-verbális jelek érzékelésében.
A nem verbális kommunikáció csatornái:









Mimika



Tekintet



Gesztusok (fej, kéz, érintés)



Testtartás



Távolságtartás



Külső megjelenés



Hanghordozás, hangsúly, hanglejtés, szünet-tagolás
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Mi akadályozza a korrekt kommunikációt?





























Én fontosabb vagyok, mint a másik, akivel beszélek.
Az a fontosabb, amit én mondok.
Az elhangzott tények helyett következtetések.
Időhiány vagy képzelt időhiány.
Folyton másról beszél, mint amiről kellene.
A másik fél számomra valamiért ellenszenves.
Előítélet.
Negatív hangulati beállítottság.
Külső zavaró tényezők.
Érdektelenség a téma vagy a személy iránt.
Empátia hiánya.
Nem akar válaszolni a kérdésre.
Szóra kellene bírni egy hallgató embert.
Ideje lenne befejezni a beszélgetést, de úgy, hogy ne legyen sértő.
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2. Üzenetek és módszerek
2.1. A médiakommunikáció
Üzenetünk, a klímatudatos magatartás iránti igény, a globális éghajlatváltozás mibenléte,
annak

hosszú

távú

hatásai,

magyarországi

következményei

elsősorban

a

tömegkommunikáció módszereivel, a média teljes eszköztárának alkalmazásával
juttathatók célba. Az üzenet kibocsájtójának a legnagyobb tömeghez, bolygónk
lakosságához, kinek-kinek pedig szűkebb közösségük, lakó vagy munkahelyük tagjaihoz
kell szólni, a kommunikáció eszköztárát használva őket kell azonosítania az üzenet
lényegével, őket kell meggyőzniük. A civilizatórikus fejlődésével az ember az ismeretek
egyre nagyobb hányadát szerzi közvetett megismerés útján, kommunikációs csatornákon
keresztül; vagyis a társadalom kommunikációs rendszerében egyre fontosabb szerepet
játszik a tömegkommunikáció.
A tömegnek itt kettős jelentése van: egyrészt arra utal, hogy a kommunikációnak ez a
formája nagyszámú emberhez, tömeghez juttat el üzeneteket, másrészt azt fejezi ki, hogy
a szétsugárzott üzenetek, napjaink fogyasztási cikkeihez hasonlóan, tömegcikk jellegűek,
a tudatipar termékei. A tömegkommunikáció eszközrendszere a nyomtatott, az
elektronikus médiákból, az internetből, és az outdoor (pl.: óriásplakát, city-light,
metróreklám, járműreklám, stb.) médiákból áll.
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2.2. A globális éghajlatváltozás – miről is van szó?
Ahhoz, hogy üzenni tudjunk, magunknak is meg kell érteni az üzenet lényegét. Mi több,
azonosulnunk kell a témával – hinnünk kell az üzenet tartalmában.
Ha a kertünkben üldögélve éppen gyönyörködünk a faágon daloló kismadár énekében, s
közben a rádióban azt halljuk, hogy a felmelegedés következtében éveken belül leáll a
Golf áramlat, talán meg is vonjuk a vállunkat. Ám ha estefelé elmeséljük ezt a hírt
valakinek, és az megkérdezi, mi van, ha leáll, tudunk-e válaszolni? El tudjuk-e mondani,
hogy mi magunk mit tehetünk annak érdekében, hogy mérsékeljük az egyre súlyosabb
éghajlatváltozás okait?
Az országos klímaszakértői hálózat létrehozását célzó oktatásaink során külön témaként,
részletesen foglalkozunk a globális felmelegedés okaival, következményivel, azokkal a
teendőkkel, amelyek megértésével, alkalmazásával nem csupán magunk, de szűkebb
környezetünk tagjai is kel környezettudatossá válhatnak.
A részletes tananyagok mellett azonban ez, a klímaváltozás kommunikációjával
foglalkozó kurzus is röviden szól a globális felmelegedésről – ugyanis a leendő
kommunikátoroknak tudniuk kell, miről beszélnek, mit üzennek.
A klímaváltozást és a globális felmelegedést gyakran használják szinonim fogalmakként,
mivel a napjainkban zajló éghajlati változások – globális légköri átlaghőmérséklet
növekedése, csapadék mennyiségének és eloszlásának változása, valamint a légköri
áramlások átalakulása – leginkább szembetűnő, legjobban mérhető és legtöbbet
kommunikált része az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés.
Az éghajlatváltozás természetes folyamat, az adott területre vonatkozó átlagos időjárási
jellemzők az idők folyamán állandóan változnak. Az utóbbi évek tudományos kutatásai és
a klímaváltozás jelenségeivel és következményeivel kapcsolatos vizsgálatok azonban azt
mutatják, hogy az ipari forradalom óta egyre gyorsuló globális felmelegedés – és a vele
együtt járó éghajlati és környezeti hatások – az emberi tevékenységek, de leginkább az
ásványi eredetű fűtőanyagok – mint a szén, az olaj, a természetes gáz – elégetésének
következménye.
13
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A globális felmelegedés a légkörben található üvegházhatású gázok (vízgőz, szén-dioxid,
metán, nitrogén-oxid) koncentrációjának változásával függ össze. Az atmoszférában
természetes módon is jelen lévő gázok felelősek az üvegházhatásért, amely
megakadályozza, hogy a Nap sugarainak egy része visszaverődjön a világűrbe, így
üvegház módjára” melegen tartják” a Földet. Ezek a gázok nagyobb és koncentráltabb
mennyiségben azonban több visszaverődő sugárzást nyelnek el, így mesterségesen
magas szintre emelik a globális átlaghőmérsékletet és éghajlati változásokat idéznek elő.
Az éghajlatváltozás konkrét tényekkel igazolható és az élet szinte minden területére
hatással van.
Mik lehetnek a klímaváltozás hosszú távú hatásai?

Amennyiben nem csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása a jövőben, úgy a
légkörben koncentrálódó gázok, az üvegházhatás révén tovább emelik a Föld
átlaghőmérsékletét,

amely

befolyásolja

a

csapadék

eloszlását,

mennyiségét

és

intenzitását, valamint emeli a tengerszintet. Az éghajlati elemek visszahatásai a
klímaváltozásra erősíthetik és mérsékelhetik is a globális felmelegedés folyamatát. A sarki
jég olvadása például elősegíti a Földfelszín melegedését, mivel a hófehér jégtakarónál
sötétebb tengerfelszín sugárzás-visszaverő hatása gyengébb. A hőmérséklet emelkedés
viszont gyorsítja a vízpárolgás folyamatát és az így keletkező alacsony felhőtömbök
hűtőhatást fejtenek ki.
A klímaváltozás befolyásolja a természetet, és az emberek életét
A gyakoribb hőhullámok, illetve a rendkívüli időjárási események (viharok, szélörvények)
és következményeik (áradások, földcsuszamlások) közvetlenül is emberéleteket olthatnak
ki. Az emelkedett hőmérséklet és a magas páratartalom, valamint ennek hatására az
ökoszisztémában

bekövetkező

változások

a

betegségeket

terjesztő

élősködők

élőhelyének kiterjedését és ezzel a fertőző betegségek előfordulásának esélyét növelik. A
magas hőmérséklet okozta levegő- és vízszennyezés pedig károsan befolyásolja az
emberi egészséget. A szélsőséges időjárás okozta jelenségek – hőhullámok, szárazság,
14
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heves viharok, jégeső, áradások – érzékenyen érintik a mezőgazdasági termelést is. A
klímaváltozás hosszú távon hátrányosan befolyásolja a mezőgazdasági területek
vízellátását, a talaj minőségét és víztartalmát, amely közvetve kedvezőtlen hatással lesz a
terméshozamokra.
A hőmérséklet emelkedése, a csapadékeloszlás változása, a légkör növekvő szén-dioxid
koncentrációja, viharok, szárazság és erdőtüzek befolyásolják az erdők termékenységét, a
növényzet egészségi állapotát, eltolódást okozhatnak egyes növényfajok földrajzi
elhelyezkedésében. Mindezen változások pedig hatással lesznek a fakitermelésre és –
feldolgozásra, a levegő- és a vizek minőségére, a vadállomány összetételére és
életlehetőségeire. A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait erősítheti a környezetszennyezés
(pl.: a savas eső).
A klímaváltozás negatív hatással van az ökoszisztémákra és a fajok sokszínűségére: az
éghajlat

egy

ökoszisztémának

–

növények,

állatok

és

mikroorganizmusok

életközösségének – szervesen hozzátartozó része; a klímaváltozás megváltoztathatja az
ökoszisztémák földrajzi elhelyezkedését, a benne élő fajok összetételét, egymáshoz és a
környezethez való viszonyát. A hőmérséklet emelkedése a növény- és állatvilág
elvándorlását okozhatja a sarkkörök irányába és a magasabb tengerszint feletti területek
felé. Amennyiben a globális átlaghőmérséklet 2-3 °C-kal meghaladja az iparosodás előtti
szintet, akkor a Földön élő fajok 20-30%-át kihalás fenyegeti.
A felmelegedés meghosszabbíthatja a növekedési és érési időszakot, korábbra hozhatja
a tavaszi rügyezés és virágzás bekövetkeztét, változtathatja a költöző madarak
elvándorlási időszakát. Mindezen változások eltérően hatnak az egyes fajokra.
A felmelegedés hatására olvadó sarki és hegyvidéki hó- és jégtakaró megemeli a
tengerszintet, ami veszélyezteti a part menti területek életközösségeit. A szárazföld belseje
felé áramló víz nemcsak közvetlenül a part mellett élő embereket és ökoszisztémákat
fenyegeti. Elöntheti a vizenyős területeket, amelyek amellett, hogy élőhelyet biztosítanak
számos növény- és állatfajnak – ami által jelentős természeti értéket képviselnek –,
vízelnyelő-képességük révén fontos szerepet játszanak az árvizek elleni védekezésben.

Az éghajlatváltozás Magyarországon
A klímaváltozás hatásai Magyarországon és főleg egyes területein (pl.: az Alföldön) 15
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fokozottan érvényesülnek. Az éghajlat globális alakulásával párhuzamosan egyértelmű
változások mutathatók ki a hazai hőmérsékleti és csapadékviszonyokban. Az utóbbi
három évtized során (1975-2004) a napi maximum hőmérséklet 2-3 Celsius fokkal
emelkedett. Ugyancsak egyértelmű az éves csapadékmennyiség csökkenő tendenciája,
amit jól kifejez az a tény is, hogy a legszárazabb 20 évből 6 év (30%) az 1990 utáni
időszakból szerepel. Az üvegházhatású gázok legnagyobb légköri koncentrációnövekedését feltételező forgatókönyvön alapuló eredmények alapján megállapítható, hogy
minden évszakra egyértelmű melegedés várható. Ezt bizonyíték az idei, 2015-ös nyár
kimagasló hőmérsékleti csúcsai, az azokat követő szokatlan intenzitású viharok. Az
emberi egészséget közvetlenül is érinti az éghajlatváltozás: nagy bizonyossággal tovább
növekszik hazánkban a meleg, különösen a hőhullámok okozta halálesetek száma.

Merre tart Magyarország?

 gyakoribb extrém időjárási események

 ismétlődő forró nyarak

 rövidülő ősz és tavasz

 gyakoribb aszály

 félsivatagos területek

 kevesebb, de intenzívebben érkező csapadék

 felhőszakadások, jégverések

 helyi elöntések, sárlavinák

 gyakoribb árvíz és belvíz

 erősödő szél

 növekvő fagykár és tetemes termésveszteség

 átállás a szárazság és meleg tűrő növényekre

 visszaszoruló vízigényes fajok

 csökkenő baracktermés – terjedő füge
16
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változó fajtaszerkezetű szőlészetek
korábbi virágzási idő
később költöző madarak
új kártevők megjelenése
hiánycikké váló öntözővíz
felértékelődő ivóvíz
kiszáradó szikes tavak, mocsarak, lápok
fokozódó pollentermelés
gyakoribb bőrrák
a városlakók rövidülő élettartama
városi hőszigetek
közlekedés: növekvő káros anyag kibocsátás
erősödő zajterhelés
pazarló energiafelhasználás, lassan terjedő megújuló energiaforrások

17
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Mit mondjunk, hogyan mondjuk?
Előadásaink során soroljuk fel, azokat a tanácsokat, amelyek megfogadásával hallgatóink
saját otthonaikban tehetnek a kibocsátás csökkentéséért, ráadásul sok esetben pénzt is
megtakaríthatnak. Beszéljünk egyszerű szavakkal az egyszerű emberekhez. Ne
használjunk szakmai kifejezéseket, használjunk köznapi szavakat. Szerezzünk érveinkhez
támogatókat. Példákkal, érvekkel mutassuk be, hogy az energia megtakarítás révén több
pénz jut egyéb tevékenységre és eszközökre.

Mondjuk el:


Az EU háztartásaiban felhasznált energia 70%-át a lakások fűtésére, 14%-át pedig
vízmelegítésre használják.



Csökkentsük a központi fűtés hőmérsékletét csupán 1° C-kal; állítsuk a termosztátot
még alacsonyabbra, ha elmegyünk otthonról és éjszakára, így akár negyedével is
csökkenthetjük a fűtésszámlát.



Szigeteljük a fűtéscsöveket és a falban lévő üregeket. Általában a falakon, a tetőn és a
padlón keresztül távozó hő a felelős a hőveszteség több mint 70%-ért. A felújítást




használjuk ki a lakás energiateljesítményének javítására is.
A hűtőt a tűzhelytől és a bojlertől távol helyezzük el, hogy a meleg ne kényszerítse
több munkára a hűtőt. Ne hagyjuk, hogy eljegesedjen. Várjuk meg, míg kihűl az étel,
és csak ezután tegyük be a hűtőbe.



Kapcsoljuk ki! Ha otthon lekapcsolunk öt fölöslegesen égő lámpát a folyosókon és a
szobákban, évente mintegy 60 eurót takaríthatunk meg. Az energiatakarékos égők




használatával újabb 60 euró körül lehet az éves megtakarítás.
Gondoljuk át, mikor érdemes a háztartási gépeket használni: csak akkor használjuk a
mosógépet vagy a mosogatógépet, amikor már teljesen megtelt. Mérlegeljük, milyen
hőmérsékletű programot választunk, és csak akkor használjunk szárítógépet, ha




okvetlenül szükséges.
Ha teát vagy kávét főzünk, csak annyi vizet forraljunk fel, amennyire szükség van. Ha
mindannyian napi egy literrel kevesebb felesleges vizet forralnánk fel, a megtakarított
18
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energia az európai utcák harmadának kivilágítására elég lenne.


Ne hagyjuk készenléti (standby) állapotban a berendezéseket. Kapcsoljuk ki teljesen
az otthoni elektronikai eszközöket, a számítógépet, a modemet stb., és ne hagyjuk
őket készenléti állapotban. Ezzel évente akár 100 eurót is megtakaríthatunk.
Kapcsoljuk ki az irodai számítógépet is. A mobiltelefon-töltőt is húzzuk ki a




konnektorból, amikor nem használjuk.
Zárjuk el a csapot fogmosás közben, fürdés helyett pedig zuhanyozzunk. Egy átlagos
zuhanyzással a fürdéshez felhasznált energiának akár a háromnegyede is
megtakarítható.



Válogassuk

szét

a

szemetet

az

újrahasznosításhoz.

Egy

alumíniumdoboz

újrafeldolgozása egy új előállításához szükséges energia 90%-át takarítja meg. A
szerves hulladékot hasznosítsuk újra komposzt formájában. Csökkentsük a szemét
mennyiségét azáltal, hogy kevesebb egyszer használatos terméket és csomagolást
veszünk, és vásároljunk intelligensen: egy másfél literes palack előállításához
kevesebb energiára van szükség és kevesebb szemét keletkezik belőle, mint három



félliteres palackból.
Váltsunk” zöld” energiára. Lehet, hogy egy kicsit drágább, de a kereslet kínálatot
generál, és minél nagyobb a kínálat, annál valószínűbb, hogy csökkenni fognak az
árak a méretgazdaságosság miatt.



Mit tehetünk konkrétan saját környezetünkben a változtatásért?

2.3. A média információi
Az információs forradalom velejárója a hatalmas mennyiségű, különféle forrásokból érkező
információ-áradat. A környezeti problémákról szóló hírek ebben az információ özönben
sokszor nem különösebben hangsúlyosak, észrevétlenül át lehet siklani felettük.
A katasztrófákról a legtöbb esetben rövid híreket közölnek a médiumok. Egy 2004-es
tizenkét hónapig tartó pennsylvaniai vizsgálat során /TSA/ úgy találták, hogy a környezeti
témájú hírek közel kétharmada nem tett említést kockázatokról. Például beszámoltak egy
folyó szennyeződéséről, de a szennyezett folyóból kifogott halak elfogyasztásának 19
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egészségügyi kockázatairól nem szóltak.
Az emberek környezeti érzékenységének fokozásában a kommunikáció hatalmas
szerepet játszik. Egyetlen lehetősége az embernek, ha képes az információk mögé látni
és nem csupán beépíti a gondolataiba azt, hanem tesz is érte.
Az éghajlatváltozás csupán az elmúlt néhány évben került igazán a figyelem
középpontjába. Ennek tényét néhány éve még komoly viták övezték, mára azonban
nyilvánvalóvá vált, hogy a folyamat egyes jelei máris mutatkoznak bolygónkon. A konkrét,
azonnali cselekvés mellett egyértelmű, hogy a jövő generációnak is fontos szerepe lesz az
éghajlatváltozás megfékezésében.
Az éghajlatváltozásnak nevezett jelenség rendkívül összetett folyamat, s következményei
is szerteágazóak, ennek megfelelően a kommunikációnak jelentős szerepe van abban,
hogy minél többet, minél szélesebb körben tudjunk a problémáról, saját életünkben
változtatni tudjunk világunkon. Ahhoz ugyanis, hogy a jövő nemzedék képviselői tisztában
legyenek eme összetett jelenség működési mechanizmusával, kiváltó okaival és
következményeivel, illetve képesek legyenek tenni is ellene valamit, ismerni kell a jelenség
minden egyes részletét. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy foglalkozni kell a jelenség különböző
összetevőivel: a szén-dioxid körforgásával, az üvegházgázok kémiai tulajdonságaival, a
légkör fizikai tulajdonságaival, időjárási, meteorológiai jelenségekkel és más, szintén
fontos témával. A cél az ökotudatosabb életvitel, amely fontos lehet az éghajlatváltozás
megfékezésében.

Előadásaink hallgatóit rá kell ébreszteni arra, hogy mi várhat ránk az elkövetkező 50
évben akkor, ha nem teszünk valamit sürgősen az éghajlatváltozás megfékezéséért. Az
alábbi táblázatban foglaltuk össze az információkat:

20
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Év
2000
2002
2005
2010
2015
2020
2030
2040
2050

Jelenség
Rekord közeli hőmérséklet
Gyengülő nyugati szelek
Uralkodó déli széljárás
Érezhető felmelegedés
Gyorsuló felmelegedés
A Golf-áramlat leáll
Európa hűlni kezd
Világméretű felmelegedés
Az óceáni vízkörzés

Hatás
Növekvő regionális szélsőségek
Egyre kevesebb eső
Szárazság, időnként trópusi vihar
Az évszakok megváltoznak
Társadalmi igény a beavatkozásra
Kiszámíthatatlan időjárás
Pánik, élelmiszerhiány
Drasztikus korlátozások
Káosz

átalakul
Az embereknek fel kell ismerniük, hogy az éghajlatváltozás közös problémánk, csak közös
összefogással, azonnali gyors cselekvéssel kerülhető el egy klímakatasztrófa. Nemzetközi
szinten egyességre kell jutni abban, hogy a légkör szén-dioxid tartalmát tovább növelni
nem szabad, határértéket kell előírni a kibocsátásra, és azt be is kell tartani.
A globális szinten túl, létezik a lokális és ezen belül az egyéni cselekvés is. Mindhárom
ugyanolyan súllyal nyom latba, nincs olyan, hogy az egyén kis szennyezése nem számít.
Sőt a kormányok és piacok a lelkiismeretes polgárok nyomására is változtatni
kényszerülnek klíma-politikájukon.
Az éghajlatváltozással kapcsolatosan a legfontosabb az összefogás és a cselekvés, a
kommunikáció!
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3. Szereplők bevonásának technikái
3.1. Kommunikáció a közösségekben
A közösségfejlesztés vagy közösségszervezés elsősorban szomszédságok, települések,
térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti. Ebben
kulcsszerepe van a a közösségfejlesztőknek is, akiknek informáló munkája életre segítheti
vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. Ezeket az
erőforrásokat

célozzuk

meg,

vonjuk

be

a

klímatudatosság

kommunikációjának

hatékonysága érdekében.
A globális felmelegedés, a klímatudatosság témái a helyi közösségek fórumain
kommunikálhatók a leghatékonyabban. Közösség többek között lehet lakóközösség, klub,
egyesület – bármilyen hivatalos vagy önszerveződés. A közösségek tagjai érzelmileg
kötődnek, viszonyulnak saját lakóhelyükhöz, területi közösségükhöz; tudatosan élik meg
közösségi viszonyukat egymáshoz, rálátásuk van saját közösségük életére,
tájékozottak

saját

lehetőségeiről,

esélyeikről.

Kritikai

hozzáállásuk

kiterjed

a

felelősségvállalásra, a kezdeményezésre, a cselekvésre. Közös terveik vannak, ezek
megvalósításához folyamatosan tökéletesítik saját szervezettségi szintjüket, mi több, a
közösség fejlesztési elképzeléseit tanulással, szakmai és anyagi támogatással valósítják
meg.
A közösségekben a pozitív érzelmi viszonyulás szolgálja a legfontosabb feltételt ahhoz,
hogy a tagok klímatudatossá váljanak. A globális felmelegedés témája sokakat mozgósít,
az általa okozott, és prognosztizálható problémahalmaz kezelése, megoldása közösségi
célt szolgál. A helyi cselekvés érzelmi előfeltétele gyakran fejeződik ki a lakóhelyhez, a
tájhoz, az egyéni életúthoz történő ragaszkodásban. Olyan pozitív töltet ez, amelyek
mozgósító erejére számíthatunk. A lakóhely iránti tudatosság minden helyi közösségben
adott.
A globális felmelegedés okozta klímaváltozás következményeit, azok elkerülésének, 22
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megelőzésének

esélyeit,

a

változtatás

lehetőségeit

a

közösségek

folyamatos

tájékoztatása, a rendszeres kommunikáció tárja föl. Az információk, a tudás átadása, majd
közösségi használatba vétele, az új szempontok rendszeres kommunikálása és
megosztása a közösségben segítik megválaszolhatóbbá tenni azt a nehéz kérdést, hogy
milyen jövőt, fejlődést is akarjunk?
Ahol egy közösség tagjai elköteleződnek a klímatudatosság mellett, ott fokozatosan ki is
alakul

az

együttműködő

közösség,

amelynek

tagjai

eljutnak

az

elképzelések

egyeztetéséig, a közös cselekvési tervek létrehozásáig.

3.2. Az előadás, a prezentáció
A globális felmelegedésről, a klímatudatosság fontosságáról szóló prezentációval
szemben támasztott igény a tömör és hatásos előadás, annak az üzenetcsokornak a
bemutatása, amellyel azonosítani kívánjuk a hallgatóságunkat. A nyilvános beszéd csak
keveseknek

megy

félelem

nélkül,

miközben

gondolataink,

ötleteink

átadásán,

figyelemfelkeltő és lebilincselő prezentálásán nemcsak személyes, de üzleti sikereink is
múlnak. Egy jó előadó egyszerre képes száraz adatokat történetekbe ágyazni,
mondanivalóját percre pontosan időzített fordulatokkal és a puszta illusztráláson túlmutató
képanyaggal támogatni, mert tisztában van vele, hogy közönsége figyelme meddig és
hogyan tartható fenn.
Beszédünket

különböző

szemléltető

eszközök,

például

képek,

ábrák,

szövegek

kivetítésével illusztrálhatjuk, tehetjük színesebbé, hitelesebbé. Ha egy üzenet többféle
módon, különböző kommunikációs csatornán jelenik meg, akkor hangsúlyosabbá válik,
jobban figyelnek, emlékeznek rá. Az előadónak is könnyebb a dolga, ha mindazt, ami
vizuálisan megjeleníthető, nem kell verbálisan – így egy kicsit torzítva – elmondania.
Ugyanakkor az üzenet tartalma szinte teljesen elvész, ha az egyes csatornákon egyszerre
megjelenő információk nincsenek szinkronban, így például másról beszélünk, mint amit
bemutatunk. A demonstrációs eszközök használatakor érdemes figyelembe venni a
következőket:
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a kivetített szöveg legyen rövid, egy-egy vázlatpont, adat, felsorolás,



mindig csak annyi legyen látható a szövegből, amennyi éppen kapcsolódik a
mondanivalóhoz,



ha videoklipet használunk, inkább több rövid részletet mutassunk be, többször
állítsuk le a készüléket és kommentáljuk a látottakat, minthogy egy hosszabb rész



után kezdjük a magyarázatot,


a grafikonok, táblázatok bemutatásánál nem elég elmondani csupán azt, ami a
grafikonokból, táblázatokból leolvasható, az előadó feladata a táblázatok, adatok
magyarázata is.

3.2.1. Hogyan írjunk emlékezetes, inspiráló előadást?
Mitől is lesz jó egy beszéd? Ha egyszerre szólítja meg a hallgatók fejét és szívét is. Ehhez
egy jó sztori kell, ami világos és egyszerű és nem tévedünk el a felesleges szavak
labirintusában. Ami úgy oszt meg velünk új információt, hogy közben a hallgatók az
előadóval együtt járják végig az utat, együtt nevetnek és együtt sírnak. Mert az érzelmek
segítenek az újdonságok és adatok megjegyzésében. A váratlan fordulatok, az érdekes
szereplők és események végig lekötik a figyelmet. Az ilyen beszéd eléri a célját.
Tájékoztat, meggyőz vagy inspirál, hogy megváltoztassuk a világot. Vannak történetek,
amiket évek múlva is idézünk, míg néhányra már másnap sem emlékszünk.
A személyesség ereje – Mitől lesz hiteles egy előadó?

A témák megjelenítése nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre hinnénk. A
gondolattöredékekkel és ábrákkal teli vázlatoktól hosszú út vezet a több száz embert magával
ragadó előadásig. A folyamat részben abból áll, hogy letisztul a firkapapír káosza, részben
pedig abból, hogy előtűnik az a zseniális ember, aki a vonalakat megalkotta.

Mindenki tud beszélni. Mindenki tud mesélni. Mindenki ki tud állni a színpadra. A kihívás
az, hogy a közönség elfogadjon téged, előadót a vezetőjének.
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A hatásos design

Magyarázatainkat folyamatosan támasszuk alá képekkel, olyanokkal, amik egyértelművé
teszik mondanivalónkat. A hallgatóság figyelme változó. A hosszú beszéd, magyarázat
elvonja a figyelmet, mivel nem tudunk hosszú ideig egy dologra koncentrálni. Mérések
igazolják, hogy az előadások elején és végén jobban koncentrálunk. Ha előadásunk túl
hosszú, kevesebbre fognak emlékezni, mintha időről időre szünetet iktatunk be
magyarázataink közé. A hosszú, apró betűs szöveges diákat nem szívesen olvassuk.
Ezért hatásosabb, ha csak rövid vázlatpontokat írunk, emlékeztetőt, amit részletesen ki
lehet fejteni. Így a néhány szóból álló, ismeretet közlő anyag a lényeg kiemelésére is
szolgál. A szöveges diák és a képes diák megfelelő aránya fontos a figyelem megtartása
érdekében. Ráadásul a hitelességet is jobban alátámasztják a szemléltető képek – tudjuk,
miről beszélünk, tudjuk, mi az, amit megosztunk a hallgatósággal. A színek, formák
változatossága is a figyelem fönntartását szolgálja. A monoton háttér, a sok betű, a rossz
tagolás akadályozza a téma könnyebb befogadását. A többféle betűtípus, betűnagyság
figyelemfelkeltő. Ha viszont ezt túlzásba visszük, az ellenkező hatást érjük el – zavarossá,
áttekinthetetlenné válik a szöveg.

A prezentáció ideje

Az idő, amit az előadásunkra kapunk a hallgatóság ideje is. Kezeljük úgy, ahogy mi
szeretnénk, ha a hallgatóság soraiban ülnénk.
A prezentációnknak mi vagyunk a főszereplője!
Kutatások bizonyítják, hogy a kommunikációban a vizuális elemeknek több, mint 50%
hatásuk van. Többet jelentenek a ruházat, a környezet, a gesztusok, az arckifejezések,
mint a szavak, amiket elmondunk. Úgy állítsuk be a világítást, hogy a hallgatóság jól
lásson.
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A nyitás és a zárás jelentősége

A prezentáció elejére és végére emlékeznek a leginkább. Úgy nyissuk a prezentációt és
úgy zárjuk, hogy az emlékezetes legyen. Egy ütős idézet, egy meghökkentő történet vagy
anekdota, egy megdöbbentő statisztika, egy sokatmondó idézet felkelti az érdeklődést.
Az előadás végén szólítsuk fel a hallgatóságot a cselekvésre:- innen tölthetik le...,- töltsék
ki...,- támogassák...,- lájkolják... Érdemes az e-mail címüket elkérni, és emlékeztető
anyagot, egy a témával kapcsolatos gondolatot, képet, hivatkozást küldeni. Így
folyamatosan ébren tartjuk az érdeklődést, illetve a téma iránti figyelmet. Az utókövetés
lehetőséget nyújt arra, újra és újra foglalkozzanak a témával. A klímatudatosság ráadásul
kimeríthetetlen a forrás, folyamatosan hallhatunk, olvashatunk új hírekről, katasztrófákról,
illetve a megoldáshoz vezető ötletekről.
A prezentáció komplex és interaktív előadásmód.

Mondanivalónk eszközhátterű és vizuális (audiovizuális) alapú bemutatása.
A prezentáció olyan háromelemes rendszer, amelynek részeit a prezentáló (az alkotó), a
prezentáció (a tartalom) és a prezentálás (a folyamat) alkotják. A prezentáció speciális
kommunikációs helyzet és folyamat, amelyben bár az előadó és anyaga áll az érdeklődés
középpontjában, a befogadó, azaz a közönség jelzései hatással vannak az előadóra.
A prezentáció funkcionális értelemben felfogható olyan többfunkciós tevékenységnek,
amelyben a tevékenységek komplex, szerves és elválaszthatatlan módon összefonódnak.
Ezek szerint a prezentáció – együtt és egyszerre – értelmezhető:








mint nyelvi, fogalmazási, stilisztikai megnyilatkozás vagy alkotás,



mint beszédtechnikai és retorikai teljesítmény,



mint összetett kommunikációs cselekmény,



mint technikai megvalósítás, a technikai eszközök felhasználásának színtere,



mint a tudásközvetítés, a meggyőzés és a megnyerés eszköze,



mint a viselkedéskultúra megnyilvánulása.
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Feltehetően az utolsó megfogalmazás a legösszetettebb és a legtöbb szempontot
felsorakoztató meghatározás, mivel minden olyan elvárható funkcionális elem szerepel
benne, amely a sikeres prezentációhoz szükséges.
Prezentációs tevékenység és interaktivitás

A prezentáció kulcsfogalmai közé tartozik az interaktivitás: az adó és a vevő valamilyen
szintű együttműködése, együttmozgása a prezentálás (a folyamat) során. Hiszen a
prezentáció (a tartalom), a prezentáló (az előadó) gondolatokat, érzelmeket, élményeket
alakít ki a vevőben, azaz a közönségében. Mindez tükröződik a közönség viselkedésében,
testbeszédében, arcjátékában vagy bármilyen szintű reagálásában. Az adónak a
reakciókat figyelnie és vennie kell, mintegy olvasnia kell a „közönségképet”, a
„közönséglátványt”. Ha erre képes, akkor interaktív kapcsolat alakul ki az adó és a vevő
között. Természetesen az észlelési képesség és az interaktív magatartás kialakítása
hosszas tapasztalatot igényel, de a szándéknak a kezdő előadóban is ott kell lennie. Azt is
mondhatjuk, hogy ez a prezentációnak, mint szellemi, lelki és fizikai kihívásnak, azaz e
hármas kihívásnak az egyik legfontosabb eleme.
A prezentáció, az előadás sikerének alapja a tudatos, minden részletre kiterjedő
felkészülés. Először is fontos meghatároznunk mi a célunk a prezentációval? A tartalmat
és a témát összhangba kell hoznunk egymással. Szükséges súlypontozni, hogy a
hallgatóságnak mit kell emlékezetében tartani a prezentáció után. Minél többet tudunk a
hallgatóságról, annál jobban fel tudunk készülni. Ennek fényében meg kell vizsgálni:









létszám, összetétel (nem, kor, végzettség...)



hallgatóság témajártassága (ennek fényében tudjuk, hogy milyen mélységben,



hogyan foglalkozzunk a témával. Az éghajlatváltozásról mást tud egy meteorológus,



egy geológus, földrajztudós szakember, mint az, aki csak az érdeklődés szintjén
foglalkozik a témával)



érdeklődésük foka



viszonyuk az adott problémához
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kétkedők és ellenségesek aránya



közös kapcsolódási pont



provokáció lehetősége, haszna, kockázata



hallgatóságorientáció – egy jó előadó a hallgatóság figyelmére összpontosít nem
pedig a saját mondanivalójára.

A téma kidolgozása – a kidolgozás alapelvei

Meg kell terveznünk a logikai vázat (főbb csomópontok, elágazások).
Megszerkesztjük mondanivalónk sorrendjét, csoportosítjuk és beépítjük a kiegészítő
ismereteket. Rögzítjük logikailag helyes, időarányos gondolatmenetünket. Befejezéskor
összefoglalunk, levonjuk a következtetéseket, megvitatjuk a fölmerülő kérdéseket. Az
utókövetés során nemcsak a hallgatóság érdeklődését érdemes fönntartani, de az általuk
megfogalmazott kérdéseket, új gondolatokat, fölmerülő ellenérzéseket az előadónak is
érdemes átgondolnia, ha szükséges, beépítenie a következő előadásába. A tanítva
tanulunk gondolat itt mindenképp helytálló.
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3.2.3. A prezentáció szerkezeti felépítése
Lényeges az optimális, arányos elrendezés
A bevezetés célja:
 figyelmet keltsen a téma és az előadó iránt,

 a hallgatóságot felkészítse az információk befogadására.

Tartalma:

 rövid köszöntés,

 önmagunk bemutatása

 a prezentáció célja

 a prezentáció struktúrája
Az első benyomás kialakítása:
ez nagyon fontos, mivel ez egy egyszeri, soha vissza nem térő alkalom. A második
benyomást már befolyásolja az első.
 megjelenés,

 beszédstílus,

 beszéd tartalma.

A bevezetés módjai

 Az előadó ismerteti az előadás vázlatát.

 A téma logikus bemutatása felkészültséget jelez, ráadásul az előadó saját
ráhangolódását, összerendezőségét is segíti.








Témabevezető.
Saját vagy a hallgatóság élményanyagából választunk egy példát.
Idézet – élénkítőleg hat, mivel gondolatot ébreszt, elindítja a figyelmet.
A számadatok, statisztikák bemutatása konkrétabbá, megfoghatóbbá teszi a
mondandónkat.



Az új adatokat mindig hozzuk összefüggésbe már ismert adatokkal és ne említsünk 2-
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3-nál többet, mert a hallgatóság elveszítheti a fonalat. Ráadásul a kevesebb információ
gyakran többet ér, mint a túl sok.




Hivatkozásaink legyenek pontosak, elérhetőek.
Előzményekre való utalás: nemcsak abban segít, hogy fölidéztetjük a már
elmondottakat, hanem abban is, hogy jobban tudák a gondolatokat, ismereteket
összefűzni, egymáshoz kapcsolni. A folyamatos ismétlés a növeli a hatékonyabb
memorizálást. (Arra is figyelni kell azonban, hogyha a pl. a klímaváltozás hatásainak




bemutatásakor folyamatosan riogatunk, az állandó vészcsengő elveszíti hatását.)
A közönség dicsérete fokozza az elérni kívánt hatást. Rámutat arra, hogy az előadó
észreveszi és értékeli az együttgondolkodást, a figyelmet, az interaktivitást. (A túlzott
dicsérettől azonban óvakodni kell, mert elkoptatottnak egy idő után tűnhet.)

A bevezetés egyik eszköze a közvetlen módszer:


Azonnal rátérünk a téma tárgyalására, mégpedig a téma közvetlen megnevezésével,
ill. meghatározásával. A téma kifejtésének klasszikus módja – kifejtés, bizonyítás vagy








cáfolás.
Emlékeztető („Gondoljunk arra, hogy az Aral tó már kiszáradt...”)
Felhasználhatóság („Ha az elhangzott tanácsokat megfogadják, élhető marad a
bolygónk...”)
Felszólítás („A térség érdekében kérem Önöket, hogy legyenek klímatudatosak..”)

A fő rész tárgyalása


Szisztematikusan vezessük végig a közönséget a prezentáció fő pontjain.
Tudatosan és a lényeg frappáns összefoglalásával fejezzünk be minden pontot.








Legyünk változatosak, változtassuk a helyünket és variáljuk a kifejezésmódot.

Tartsuk magasan az érdeklődés szintjét.
Lepjük meg a közönséget hatásos képekkel, látvánnyal.
Kérdésekkel vonjuk be a közönséget vagy kapjuk el a közönség „tekintetét”.

30

CLIM- NET/HUN TANANYAG: Együttműködés, kommunikációs és médiasegítség bevonása

A befejezés






Fontos! Az utolsó benyomás (is) megmarad!
A befejezés legfontosabb része az összefoglalás
Drámai fokozás („Ma még tehetünk valamit, a globális felmelegedés ellen, holnap
már késő lesz, holnapután már katasztrófa.”)





Vagy-vagy megfogalmazás („Nincs más lehetőség: vagy klímatudatossá válunk,
vagy megöljük a Földet.”)
Kitekintés, előrevetítés („Uj korszak küszöbén állunk...”)

A prezentáció után
A prezentáció után maradjunk állva, nyugodtan tekintsünk körül és mindaddig maradjunk,
míg kérdések hangzanak el. Minden kérdésre válaszoljunk, ha nem tudjuk a választ valljuk
be és a válasznak nézzünk utána.
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4. Célcsoportos kommunikáció-érzékenyítés
4.1.A kommunikáció célja és célcsoportjai
A kommunikációs célcsoport azon emberek összességét jelenti, akikre a kommunikációs
tevékenység irányul. Beszélhetünk tehát reklám, direkt-marketing, eladásösztönzés stb.
célcsoportról. A célcsoportok néha különbözőek, de előfordulhat az is, hogy egy-egy
tevékenység hasonló célcsoportot fed le, különböző időpontokban, eltérő
szövegkörnyezetben, más üzenetekkel, amiknek azonban alapvetően koherenseknek kell
lenniük. A kommunikációs stratégia kialakítása annak a kívánt, pozitív jövőbeli állapotnak
a definiálásával kezdődik, aminek elérése érdekében a szervezet hajlandó erőforrásait
allokálni. Az így definiált jövőbeli állapot csak akkor jelenthet valódi célt a szervezet
számára, ha meghatározza, hogy kinél, mit, mikorra akarunk elérni. Esetünkben a kívánt
jövőbeli állapot: klímatudatos magatartással enyhíteni a globális felmelegedés okozta
károkat. Célcsoportunk közvetlen környezetünk. Időtervünk pedig a lehető legrövidebb
határidő. Az adott célcsoporttal akkor kommunikálhatunk hatékonyan, ha a cél-állapot, –
összetevőit, minél részletesebben ismerjük, és birtokában vagyunk a kommunikációs
tevékenységünk eszközeinek, módszereinek. És nem utolsó sorban birtokában vagyunk
azoknak a személyes kompetenciáknak, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy jó és
eredményes előadók, kommunikátorok legyünk. A kommunikációs erőfeszítések
hatékonyabbá tétele érdekében gyakran meg kell különböztetni bizonyos alcsoportokat az
általános célcsoporton belül, amit célcsoport magnak neveznek. Például ha az általános
célcsoport a 18-35 éves nők, akiket a televízión keresztül kívánnak elérni, a célcsoport
magja pedig a 18-25 éves, magas jövedelmű, városlakó nők, akkor ez utóbbiakat a mozi
által is meg lehet célozni. A direkt marketing promóció és a PR szintén megfelelő
eszközök a célcsoport magjának különleges kezelésére. (Minél szélesebb az általános
célcsoport, annál fontosabb a célcsoport magjának meghatározása.)
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4.2. Az előadó személye, az előadás
Az előadók, a prezentálók teljesítményét sok minden befolyásolja. Vannak olyan súlyos
hibák, amelyek már megelőzően vagy az előadás aktuális menetében felboríthatják mind
az előadó, mind pedig az előadás kiegyensúlyozottságát. A hibákból eredő zavar még
színvonalas

tartalom

mellett

is

erősen

leronthatja

a

retorikai,

beszédtechnikai

teljesítményt, ami csökkenti az előadás, a prezentálás értékét a közönség szemében.
Vannak olyan hibák, amelyek erős és azonnal érzékelhető negatív visszhangot válthatnak
ki a hallgatóságból, és érvényesül az „interaktivitás negatívuma”, az előadó mintegy kiesik
szerepéből, elveszti a fonalat, felesleges korrigálásokba, magyarázatokba megy bele.
A különféle menedzser tematikájú lapok gyakran hibalistákat, tiltólistákat állítanak össze,
fogalmaznak meg. Az egyik ilyen figyelemre méltó és megfontolandó, figyelmeztető sor a
Figyelő című lap hasábjain jelent meg, ahol az írás szerzője az előadók, a prezentálók „tíz
végzetes hibájáról” beszél.
1. Az előadó az utolsó pillanatban vállalja át valaki mástól a feladatot.
2. Felolvassa a szemléltető anyagot.
3. Valótlant állít.
4. Olyan ábrát mutat, amit maga sem ért, vagy nem tud megmagyarázni.
5. Elnézést kér az ábráért.
6. Durvaságot mond.
7. Felkészületlenül fogadja, ha félbeszakítják.
8. Megijed, ha kétségbe vonják valamelyik állítását.
9. Túllépi a tervezett időt.
10. Hagyja úgy távozni a közönséget, hogy nem derül ki, mi volt a prezentáció célja.
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A hallgatóság bevonása











Kérdésekkel, körbeadott tárgyakkal.
Nyitott kérdésekkel – hagyjunk időt a megválaszolásra.
Direkt kérdéssel valamely illetőhöz a közönségből.
Képekkel, amelyeket szavakkal gazdagítunk.
Csak rövid szüneteket tartsunk.

Ha ellenséges hallgatóság













Hallgassuk meg figyelmesen és ismételjük meg hangosan, amit mondtak.
Válaszoljunk egyenesen a kérdezőre nézve.
Legyünk barátságosak.
Mondjuk meg az igazat.
Az egyes kérdéseket külön válaszoljuk meg.
Ne tegyük csípőre a kezünket és ne mutassunk a hallgatóságra.

A szorongás leküzdése















Beszéljünk hangosabban, de ne kiabáljunk.
Hangsúlyozzuk a kulcsszavakat.
Használjunk analógiákat, amiket jól ismerünk.
Legyünk energikusak.
Alaposan készüljünk fel.
Lazítsunk, ügyeljünk a testtartásunkra.
Tartsunk főpróbát.

34

CLIM- NET/HUN TANANYAG: Együttműködés, kommunikációs és médiasegítség bevonása

A prezentáció technikai eszközei

Tábla – előnye, hogy gyorsan törölhető, alkalmazkodva a témához. Hátránya, hogy amit
már letörültünk, nem nézhető újra, nem tudunk rá visszautalni. Flipchart – előnye, hogy
folyamatosan bővíthetjük, kiegészíthetjük a felírtakat. Rögzíthetjük a hallgatóság
észrevételeit. Folyamatosan visszanézhető, ismételhető. Dia, slide – elengedhetetlen a
szemléltetéshez, érthetőbbé teszi a témát, fönntartja a figyelmet. Videofilm – Ne legyen túl
hosszú, hatásos megállni, leállítani a filmet magyarázat közben. Ha a film végén
beszélünk a látottakról, nem mindenki fog emlékezni rá. Amennyiben viszont megállás
nélkül vetítjük le a filmet, érdemes előtte megfigyelési szempontokat adni.
Környezeti kommunikáció-érzékenyítés

Válsághelyzetekben speciális kommunikációra van szükség. Az emberek valóságról
alkotott képe különös jelentőséget nyer, mivel a stabilitás idején kialakult gyakorlatok
ilyenkor tipikusan nem alkalmazhatók. Új helyzetelemzésre van szükség, s a szokásostól
eltérő viselkedésformákat alapvetően az érintettek újonnan kialakuló érzései és gondolatai
határozzák meg.
A napjaink globális környezeti válsághelyzeteiről kialakuló mentális képek, érzések és
gondolatok erősen függnek különféle kommunikációs stratégiáktól. Egyrészt magukat a
jelenségeket jórészt nem közvetlen, tapasztalati úton nyert információk alapján ismerjük
meg, hanem kommunikációs csatornákon keresztül jutunk az ismeretek birtokába.
Tájékozottságunk nagyban függ attól, hogy milyen üzenetek érnek el bennünket, hogy
milyen információforrásokat érünk el mi. Másrészt az, hogy hogyan épülnek be a
megszerzett ismeretek érzelem- és gondolatvilágunkba, jelentős részben az információk
közlésének

módján

múlik.

Felmerül

a

kérdés,

hogy

a

problémák

megoldása

szempontjából milyen kommunikációs stratégia a leginkább célravezető? Vajon a helyzet
drámai ábrázolása, a tudomány-központú kommunikáció és a nyugalom megőrzése, vagy
más egyéb stratégia mellett tudjuk-e a leghatékonyabb válaszokat adni?
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A kérdésre különböző társadalmi csoportok teljesen eltérő választ adnak. Különbözőek a
pszichológiai következményei, a viselkedési formái. Másképp látják a klíma-kommunikáció
pozitív és negatív hatását.
Először meg kell vizsgálni a tudományos és az érzelmi alapú megközelítés előnyeit és
hátrányait, a múlt társadalmainak sikerei és kudarcai alapján vonva le következtetést a
jelen lehetőségeire vonatkozóan. Elemezni kell a gyakorta létrejövő felelősség-elhárító
mechanizmusok pszichológiáját, a különböző érzelmi stratégiákat.
A választott stratégia intenzitásával kapcsolatban fölmerülnek a kérdések:


Mit kockáztatunk, ha kommunikációnk agresszív, mit veszíthetünk, ha túlságosan kis
lépésekkel akarunk haladni?





Fokozatos haladást vagy forradalmi változásokat érdemes célul kitűznünk?
A

médiában

is

megjelenő

klíma-alarmizmus

hogyan

hat

más

környezeti

válsághelyzetek társadalmi megítélésére?
Olyan kommunikációs lehetőségeket szükséges fölvázolni, melyek identitásunk és a
világról alkotott képünk formálásán keresztül vezethetnek globális környezeti problémáink
megoldása felé.

4.3. Környezeti problémák és mentális reprezentációjuk
Az emberiség modern kori története során megpróbálta csökkenteni kiszolgáltatottságát a
környezet erőivel szemben. Olyan rendszereket próbáltunk felépíteni, ahol túlélésünk
kevéssé függ a szerencsétől, az időjárás szeszélyeitől, környezetünk véletlenszerű
változásaitól. Ahogy egyre sikeresebben oldottuk meg ezt a feladatot, társadalmunk
tagolódott, politikai-gazdasági rendszerünk keretein belül pedig áthelyeződtek a
hangsúlyok: az egyén szempontjából nézve a megélhetés alapfeltételévé az ember alkotta
rendszer keretein belül elért sikerek váltak. Személyes kiszolgáltatottságunk a környezeti
elemek irányában csökkent, társadalmunk más tagjaival szemben nőtt. A függetlenségért
való küzdelemben megnőtt a pénz és a hierarchikus pozíciók szerepe, a környezettel való
kapcsolat jelentősége csökkenni látszott. Azok a társadalmak azonban, amelyek látszólag
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leginkább függetleníteni tudták magukat a külvilág kockázataitól, valójában minden
korábbinál erősebben függnek környezetüktől: stabil működésük a környezeti erőforrások
és szolgáltatások nagyfokú kihasználására épül. Az emberi társadalmak belső biztonsága
lehetővé tette a népesség és a fogyasztás gyors növekedését, emiatt megnőtt a terhelés a
külső, környezeti rendszerre nézve. A helyzet napjainkra nagyon súlyossá vált. Olyan
globális fenntarthatósági határokat léptünk át, amelyek a jelenleg stabil társadalmi és
gazdasági rendszereket is megrendíthetik.
A társadalmi és környezeti rendszerek irányából mindennapi életünk során gyakran
ellentétes üzeneteket kapunk: életformánk, mely az ember alkotta rendszerben
helyénvalónak tűnhet, a környezeti rendszerben végzetes következményekkel járhat. Ez a
kettősség tudatunkban is ellentmondásként fordítódhat le, ami komoly stressz forrása
lehet. A feszültség egyaránt vezethet pszichológiai problémákhoz és ösztönözheti a
problémák kreatív megoldását. Ha a tudatunkat egy gondolatokból álló hálózatként
képzeljük el, melyben a konzisztencia érzete fontos szervező elv (Antal és Balogh, 2009),
akkor érthetővé válik a két szintről adódó, egymásnak ellentmondó állítások pszichológiai
földolgozásának igénye.
Meggyőzés

Az emberi kommunikáció egyik sajátossága és törekvése a befolyásolás. A befolyásolás
tartalmi jellege és megjelenési formája között szoros összefüggés van. Megjelenési
formái:






kényszerítés és kínálat,
tömegkommunikáció, (lásd a kommunikáció alapjai fejezetben)
meggyőzés.

A meggyőzés a befolyásolás azon módja, amelyben az érvelés dominál, és ennek
segítségével próbál másokat valamilyen belátásra bírni. A kommunikáció a meggyőzés
kialakítására, megerősítésére vagy megváltoztatására irányul. Ez általában hosszadalmas
folyamat. A valódi meggyőzést követően annak megváltoztatása nehéz, sok energiát
igényel. Ellenkező esetben csak a vélt vagy valódi elvárásokhoz történő alkalmazkodásról,
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esetleg felületes elfogadásról, vagy a meggyőzés kezdeti fázisáról beszélhetünk.
A meggyőzés akkor jön létre, ha elérjük, hogy beszélgetőpartnerünk egyetértsen
kommunikációnkkal, érveinkkel és ezeknek megfelelően megváltoztassa a viselkedését.
Kényszerítés és kínálat

A személyközi kommunikációban benne van a hatáskeltés. A nevelésben, oktatásban a
következő kommunikációs fajták legfőbb célja a befolyásolás:
– parancs és utasítás, pl. „Kapcsold le a villanyt! „ Ne folyasd a vizet!”
– alku, pl. „Ha kiselőadással készülsz, javíthatsz az osztályzaton!”
– vita, pl. egy vitaindító kiselőadás után a hallgatók összevethetik tapasztalataikat.
– elfogadás, pl. környezetvédelmi szabályok elfogadása és betartása.
A befolyásolás sikerét meghatározza az, hogy a partner üzeneteit megfelelően értelmezike (dekódolják).
A Meggyőzés hosszú folyamat

A meggyőzés a befolyásolás azon módja, amelyben az érvelés dominál, és ennek
segítségével próbál másokat valamilyen belátásra bírni. A kommunikáció a meggyőzés
kialakítására, megerősítésére vagy megváltoztatására irányul.
Ez általában hosszadalmas folyamat. A valódi meggyőzést követően, annak
megváltoztatása nehéz, sok energiát igényel. Ellenkező esetben csak a vélt vagy valódi
elvárásokhoz történő alkalmazkodásról, esetleg felületes elfogadásról vagy a meggyőzés
kezdeti fázisáról beszélhetünk. Ahhoz, hogy a tárgyalásunk sikeres legyen, képviselnünk
kell saját érdekünket, s meg kell győznünk a másikat vagy arról, hogy azt fogadja el, vagy
arról, hogy tartsa tiszteletben. A meggyőzés nem olyasmi, amikor letoljuk a másik torkán a
nyers halat, akár akarja, akár nem. „A meggyőzés az a varázslatos eszköz, amely által az
ember előrehalad a gondolataiban. A meggyőzés folyománya ugyanis a meggyőződés –
vagyis olyan élményt kapunk, amelyben érzelmileg, emberileg is érintetté, elkötelezetté
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válunk. A meggyőzéshez szükség van az alábbi tényezőkre:

Rokonszenv

Én is kedves vagyok veled = te is kedves vagy velem! A rokonszenv azok közt az
emberek közt alakul ki, akik kedvelik egymást. Keressük meg a másikban a rokonszenves
dolgokat. Keressük meg a módját, hogy rokonszenvünkről biztosítsuk a másikat, sokkal
nagyobb esélyünk van arra, hogy ő is rokonszenvesnek tartson bennünket.

Következetesség

A legtöbben szeretik, ha kiszámíthatóak vagyunk. Ha úgy viselkedünk, hogy látják;
megbízhatnak bennünk. Ezt a bizalmat megszolgálva ügyes stratégia lehet, ha a tárgyaló
partnert úgy állítjuk magunk mellé, hogy egy közös, mindkettőnk számára fontos ügyet
támogatunk.

Hitelesség

A meggyőzésben milyen lényeges szerepe van a meggyőző fél személyéről kialakult
képnek, annak a benyomásnak, ami róla a célszemélyben kialakul. A különböző típusú
meggyőzésekben beszélhetünk az adott meggyőzés számára kedvező és kedvezőtlen
benyomásról. Általában a kedvező benyomás egyszersmind pozitív benyomást, szimpátiát
is jelent, de nem mindig. Néha éppenséggel az ellenszenves meggyőző lehet
hatékonyabb. A kommunikátorról kialakult képet, így a kommunikátor meggyőző hatását
alapjaiban érinti, hogy mennyire tűnik kommunikációja őszintének és spontánnak, így
közleménye (és vele maga a személyiség) hitelesnek, általában véve nyíltnak,
egyenesnek „becsületesnek”. (Ha arról próbál meggyőzni, hogy oltsam le a villanyt,
miközben látom, hogy neki minden ablaka világít, nyilvánvaló, nem hiteles a
mondanivalója.)
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Tekintély

A legtöbb ember hallgat a szakértőkre. Ha abban a témában, amiről meg akarunk győzni
valakit, már letettünk valamit az asztalra, sokkal könnyebb lesz a dolgunk. Ha sok embert
akarunk meggyőzni és magunk mellé állítani a klímatudatosságról, akkor, ha kis
mértékben is, de szakértővé kell válnunk!

Viszonosság

A meggyőzés iskolájában az egyik alapelv, hogy adjunk valamit, mielőtt bármit kérnénk.
Az ajándék nem szokott viszonzatlanul maradni.

Együtt többre megyünk

Az elv, hogy az én ügyemet mások már magukénak vallják, sokat lendít az egészen.
Ezeket a technikákat mind használjuk – élő beszédben, a fórumokon, hozzászólásokban
vagy egy egyszerű bolti alkunál vagy adásvételben. Akkor működnek igazán, hogyha nem
külön-külön, hanem egyszerre alkalmazzuk őket. Ha a másik embernél tetten érjük ezeket
a technikákat, mindig tartsuk észben, hogy a másik nem tudatosan alkalmazza ezeket,
hanem egész ösztönösen.
A meggyőződések fejlődése három tipikus szakaszra osztható fel.

A szituatív jellegű elfogadás fázisa:






a helyzet hív elő valamilyen elgondolást
interiorizáció (belsővé tétel) nem következett be
nem működik meggyőzésként problémás helyzetekben
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A stabilizálódás fázisa-azonosulás:




kevésbé függ a konkrét szituációtól
az akarat még nincs oly mértékben jelen, hogy a felmerülő akadályt legyőzze

Az alapelvvé válás fázisa-belsővé válás:


kialakul a stabil, valódi meggyőzés.

Akkor beszélünk azonosulásról, ha a befogadók a kommunikátor által közölteket
elfogadják, igaznak tartják, azonosulnak vele. A professzionális meggyőző kommunikáció
leggyakoribb ambíciója az azonosulás. Amennyiben ezt sikerül elérnie, a befogadók a
kommunikátor által közölteknek megfelelően fognak véleményt alkotni, érezni, viselkedni
még akkor is, amikor a kommunikátor távozik a befogadók által érzékelhető szociális
térből, illetve kontrolláló funkciója megszűnik. Egy érték vagy vélekedés belsővé tétele, a
befolyásra való reagálás legtartósabb, legmélyebben gyökerező formája. Ebben az
esetben a befolyásoló személy nagy hitelességgel, tekintéllyel rendelkezik, érzelmileg
fontos a befogadók számára, így közléseit nemcsak, hogy igaznak fogadják el, de az
általa közvetített értékeket beépítik saját értékrendszerünkbe. Ha pedig egyszer bekerült,
függetlenedik a forrástól, s mint saját érték lép működésbe, így rendkívül ellenálló lesz
mindenféle változással szemben.
Egy üzenet akkor meggyőző, ha a befogadó megtanulja és elfogadja azt.

Az emlékezetességet fokozhatjuk:








ismétlés (újra meg újra),
intenzitás, (legyen a közölnivalónk szellemes),
asszociáció, (kössük az üzenetet a befogadó már meglévő tapasztalatához)
leleményesség (váljon ki a többi közül) révén.
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A tanulás legfontosabb motívuma azonban az ösztönzés, az üzenetet leginkább akkor
tanuljuk meg és fogadjuk el, ha ez valamiféle előnnyel jár…
A meggyőzés akkor lesz sikeres, ha a befogadót mind a négy, alább fölsorolt szakaszban
eléri.
 Az üzenet ragadja meg a befogadó figyelmét. Az észre sem vett üzenetek aligha
győzhetnek meg bárkit is.
 Az üzenetet hordozó érveket a közönség értse meg. A meggyőzés csak akkor
következhet be, ha a mondandó eljut a tudatunkig, mindegy, hogy hirdetési szlogenről
van szó, vagy pedig arról, hogy miért óvjuk a Földet.
 A befogadó sajátítsa el az érvelést, és fogadja el igaznak. Az adott ügyhöz olyan
érveket találjunk, amelyek azután a befogadó agyában idéződnek, éppen akkor,
amikor kell.

 Mindig a "tanultaknak" megfelelően cselekszünk, amint erre ösztönöz valamilyen előny.

 A meggyőzés lényege, hogy a befogadó nem passzív, kötelességtudó és engedelmes
alanya a meggyőző tanulás folyamatának, hanem aktív résztvevője. A meggyőzés
legfontosabb

tényezői

azok

a

gondolatok,

amelyek

a

befogadó

agyában

végigszaladnak akkor, amikor az üzenetet látja, hallja, érzékeli. Más szóval, a
meggyőzés azon múlik, hogy miképpen vesszük az adást, hogyan fordítjuk le
magunknak, és mi a reakciónk, mindez nagymértékben függ az egyéntől, a helyzettől,
a vonzerőtől.
Az eredményes meggyőzési taktika olyan gondolatokat közvetít, amelyekkel a
befogadónak nem ellentétesek a nézetei. A negatív, cáfoló érvek, szinte soha nem
hatásosak a meggyőzésben, a pozitívak viszont szinte mindig.
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A meggyőző kommunikáció folyamata

1. „Elérjen a kommunikáció.
2. Odafigyeljek rá.
3. Kedveljem meg, keltsen érdeklődést.
4. Értsem meg, hogy mi az.
5. Ismerjem meg a mikéntjét.
6. Fogadjam el (attitűdváltozás).
7. Véssem az emlékezetembe és /vagy értsek egyet vele.
8. Információ-keresés és visszaszerzés.
9. Döntés a visszakeresett információ alapján.
10. A döntésnek megfelelő magatartás.
11. A kívánt tettek megerősítése.
12. Megszilárdulás”.

Az ismeretek elsajátítása során a meggyőzés egyik fontos feltétele, hogy megértsük azt
a logikai utat, amely bizonyos eszmék, elvek kialakulásához vezet. A meggyőzést

feltétlenül fontos megkülönböztetni a rábeszéléstől. A meggyőzés folyamán logikai érvek
segítségével törekszünk a tartós hatás elérésére, feltételezve a viszontérvelést is. A
rábeszélés pedig azonnali eredményt szeretne elérni, akár a korrekt érvelést is mellőzve,
és nem válogat az eszközökben.
A meggyőzés lényegi eleme, hogy az egyén interiorizálja – belsőjévé teszi – a megismert
tényeket, dolgokat. Tehát kialakul a meggyőződése.
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5. Esettanulmányok – befolyásolási technikák
Az

emberi

kommunikáció

egyik

sajátossága

és

törekvése

a

befolyásolás.

A

klímatudatosság felismertetéséhez a befolyásolás elengedhetetlen kommunikációs
eszköz. A személyközi kommunikációban benne van a hatáskeltés. A befolyásolás sikerét
meghatározza az, hogy a partner üzeneteit megfelelően értelmezik-e (dekódolják). A
tömegkommunikáció új befolyásolási alaphelyzet. A tömegközlés és a személyközi
kommunikáció

egymással

összefügg.

Az

információ

a

nevelés,

a

pedagógiai

kommunikáció szempontjából egyre fontosabb tényezővé válik. Az információ, mint új
érték jelent meg a világon, mely alakítani, formálni tudja az emberek tudatát. Az
információk sokasága jut el az emberekhez, és nekik el kell igazodni köztük. A globális
információ-áradatra az emberek tömege nincs felkészülve. Ezért fontos a globális
felmelegedés témakörét, a klímatudatosság fontosságát személyesen, előadások,
beszélgetések, oktatási kurzusok segítségével elfogadtatni hallgatóinkkal, vagyis:
befolyásolni kell őket. Ezidáig alig, vagy egymásnak ellentmondó információkat kaphattak
a témáról. Az információk alapján gyakran döntés elé kerültek. Akkor döntöttek jól, ha
megértették az adott információt.

A befolyásolás technikái

Formái:








kijelentés,
leírás,
elemzés,
értékelés.
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1. A kijelentés jellemzői:











alátámasztás nélküli, vagy tekintélyre alapozott kijelentéseken alapul;
nem alakul ki valóságos meggyőzés;
vagy az evidenciák szintjén marad, ez esetben nincs is szükség érvelésre;
gyakran „objektív tájékoztatásnak” álcázzák a befolyásolás rejtett eszközeként
alkalmazva.

2. A leírás jellemzői:



















a kijelentésnél részletezőbben mutatja be az adott folyamatokat, de megmarad a
felületesség szintjén;
az idő síkján történéseket, a tér síkján ábrázolásokat tartalmaznak;
a verbális eszközök mellett az ikonikus és az audiovizuális eszközöket is jelentős

mértékben alkalmaznak;
ugyancsak gyakran álcázzák „objektív tájékoztatásnak” (lásd fent);
leírás és az elbeszélés folyamatában egyaránt utal a lényegre és értékel is;
speciális formája a művészeti ábrázolás, mivel a lényegre a művészet erejével
rávilágít.

3. Az elemzés jellemzői:









a jelenségkapcsolatokon túl, mélyen a dolgok, folyamatok lényegét vizsgálja;
minden esetben eljárás együtteseket jelent, melyek feltétlenül együtt járnak, de
önmagukban nem elég informatívak pl.:
sajátos és közös vonások megállapítása,
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indukció-dedukció,
analízis-szintézis,
absztrakció-konkretizáció.

4. Az értékelés jellemzői:







az elemzésekhez kapcsolódik;
az értékelő közlések hátterében mindig bizonyos értékrend, konkrét
értékvonatkoztatás áll

A befolyásolási technikák hatásai



A túlságosan nyilvánvaló befolyásolási szándék ellenállást válthat ki, ezért a
„direkt nevelési metodika egyre inkább háttérbe szorul”.





Felfokozott ellenállást, dühöt vált ki az érintettekből az eltitkolt befolyási
szándék felismerése, a manipuláció.
Legcélravezetőbb, ha nem rejtegeti a pedagógus a befolyásolási szándékát,
ugyanakkor nem kritizálja az érintett személy eddigi nézeteit, beállítódását.

Meggyőzési technikák

Ha valakit vagy valakiket meg akarunk győzni arról, amit gondolunk, amit szeretnénk,
igaznak vagy jónak tartunk, akkor rábeszélési technikát alkalmazhatunk. A rábeszélési
technika olyan módszer, amellyel mások véleményét, viselkedését befolyásolni akarjuk. A
leggyakrabban alkalmazott eljárások a következők:




Konvojtechnika: – "Sokan így csinálják" vagy "Mindenki így csinálja".
Csillogó általánosságok: a legjobb, a legszebb, a legértékesebb, a legfontosabb,
stb. Tehát csupa " leg ".
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Vidám szavak: valamiről szépítő módon beszélünk, csupa jót mondunk.
Szomorú szavak: elrettentő érvelés, a másfajta dologról csupa rosszat állítunk.
Hízelgő szavak: dicsérjük, szépeket mondunk annak, akit meg akarunk győzni
állításunkról. Csak kedves, hízelgő, kiemelő szavakat alkalmazunk jelenlétében.

Egyszerű ember technika: "Egy vagyok közületek. " – egy magasabb pozícióban
lévő személynek a beosztottaival, ismert közéleti személynek a köznapi emberekkel
való azonosulását hangsúlyozza.



Tanúságtétel: egy közismert, híres ember személyes módon állást foglal valami
mellett, ezzel befolyásolja a közvéleményt.



Ahhoz, hogy meggyőzhessünk valakit, vagy egy vitában miénk legyen az utolsó
szó, nagyon jól kell érvelnünk. Ehhez azonban fontos, hogy ismerjük a különböző
rábeszélési technikákat.

A befolyásolási technikák hatásai:



A túlságosan nyilvánvaló befolyásolási szándék ellenállást válthat ki, ezért a
„direkt nevelési metodika egyre inkább háttérbe szorul”.





Felfokozott ellenállást, dühöt vált ki az érintettekből az eltitkolt befolyási
szándék felismerése, a manipuláció.
Legcélravezetőbb, ha nem rejtegetjük a befolyásolási szándékunkat, ugyanakkor
nem kritizáljuk az érintett személy eddigi nézeteit, beállítódását.



Az életkori összefüggések figyelembe vétele nagyon fontos:
o a gyermekek esetén a valódi meggyőzés nehézkes, hiszen attitűd-rendszerük
kiépülése folyamatban van, az alig tudatos, érzelmi reakciók dominálnak;

o a serdülőkorban a meggyőző kommunikáció már sikeres, azonban
az önállósodási, én-azonosság-keresési törekvések befolyásolhatják;
o a

felnőttek

többsége

igyekszik

megőrizni

attitűdjeit,

ha

mégis

elkerülhetetlen, akkor „kimagyarázó indoklással” élnek.
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o A fiatal felnőtteknél könnyebben elérhető az attitűdváltás, mint az idősebbeknél.
A meggyőzés ezen jellemzőit érdemes szem előtt tartani. Kérdezzük meg beszélgetőpartnerünktől, mit tud pl. az éghajlatváltozásról. Vegyük figyelembe életkorát, és ne
higgyük azt, hogy egy beszélgetés után már meg fog változni. Fogadjuk természetesen,
ha elkezdi magyarázni, miért gondolkodik eltérően. Ne kritizáljuk nézeteit. Legyünk
türelmesek, és emeljük ki az általunk javasoltak pozitív oldalait. Csak akkor kezdjük el
„győzködni” az illetőt, ha előtte már jó kapcsolatot alakítottunk ki vele és elfogadott minket.

A megfelelő befolyásolási technikák jellemzői:













nyomon követi, és irányítja a befogadóban létrejövő pszichés folyamatokat,
optimális az ismétlési arány,
optimális a variációs arány: a kondicionáláshoz szükséges állandóság és a kifáradás
elkerüléséhez, a figyelem éberen tartásához szükséges változatosság aránya ideális,

időzítés, ütemezés, megfelelő
a csoport-egyén viszonya szempontjából:
az

egyén

részvételének

biztosítása

a

csoportdöntésekben

(pl.

a

csoport

szabályainak megalkotása közösen)




a csoport normáival ellentétes kommunikációval kevésbé befolyásolhatók azok a
személyek, akik a csoporthoz ragaszkodnak (pl. gyülekezeti tag nehezen beszélhető
rá a kábítószerek kipróbálására)





nehezen változtathatók azok a vélemények, amelyeket egy általa
elfogadott, mértékadó csoportban ismertet
néhány

emberből

álló

kisebbség

is

képes

befolyásolni

a

csoportot,

ha

következetesen szembeszáll a többség véleményével
A meggyőzés akkor eredményes, ha a partnerek visszajelzéseit nyomon tudjuk követni.
Ennek egyik legfontosabb eszköze a nyelvi kifejeződés. A meggyőzés folyamatában a
visszacsatolások átgondolt rendszerére van szükség.
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Annak optimális sűrűségét több tényező is befolyásolja:












a téma nehézsége, bonyolultsága, újszerűsége,
a partner adott témában korábban (esetlegesen) megszerzett tájékozottsága,
a partner képességének fejlettsége,
az egyetértés vagy az ellenállás mértéke,
a meggyőző és a meggyőzendő partner közötti kapcsolat,
a meggyőzési helyzet.

5.1. A szó hatalma a gondolaton – a meggyőző szöveg retorikája
A globális felmelegedés veszélyeit ismertető tudásanyagnak, a klímatudatosság iránti
igény felkeltésének, elfogadtatásának átadásához szükséges kommunikáció nem
nélkülözheti a meggyőző, működö szöveget – vagyis a retorikát. A szöveg a hallgatóra tett
várható hatás, meggyőzési folyamat szövegbe tervezésétől válik a retorikai kivitelezés
elméletévé és gyakorlatává. A szándékbeli, szerkesztési, szövegfunkciós és hangosítási
szempontok figyelembevételével a megnyilatkozás, a kommunikációs üzenet, a nyelven
túli viszonyok megváltozásában, az érzelmek, az értelem, az elhatározás, a tudat
átszervezésében vehet részt. A retorikai szöveg működése az a hatás, amelyet a
meggyőzés során, annak eredményeképpen érünk el. A retorikai tudás tehát a divatosság
és klasszikusság végleteiben az egyéni, emberi megszólalást alakítja az igényes
gondolkodás tükrévé.
A retorika a társadalom és ember közelítésében a gondolatot köti össze a szöveggel, a
beszéddel, úgy, hogy létrejöhessen a hatás, s a szöveg önmagán túlmutató egységgé
váljon. A retorika olyan formatárat biztosít, és olyan igényeket támaszt, amelyek
eredményeképpen megszülethet a meggyőző, a működő szöveg. Végül is: a retorika célja
a meggyőzés, a meggyőzés nyelvi kategóriájában pedig a retorika mutat utat.
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A retorikai szituáció és a beszélő szándéka

A retorikai szituáció egyes értelmezések szerint azon kontextusok összessége, amelyben
a szónok beszédeket mond, vagyis viszonyok, események, tárgyak és szereplők
szövevénye. A retorika a beszélőnek szavaiban megnyilvánuló jelleme, a hallgatóság
erkölcsi felfogásához viszonyított morális állapota, amely által tetszést vagy nemtetszést
vált ki a hallgatóból. A beszédpartner számára a retorika teremti meg a szavahihetőséget,
amely a hozzáértés, az erényesség és a képviselt ügy iránti elkötelezettség kifejezése
által jön létre.
Azok a reklámok, amelyek szavahihető forrásokat (ismert színészeket, személyiségeket,
nevesülő orvosokat, szakértőket) vonultatnak föl szolgáltatásuk népszerűsítésére, éppen
ezt az etikus, a beszélő személyiségéből fakadó, szavahihetőséget eredményező,
azonosulást és meggyőzést elindító szónoki szándékot hasznosítják.
Harmadikként a pátosz fogalmával dolgozó, szenvedélyeket célzó értelmi szándékot
találjuk, azt a törekvést, amely megindítja a hallgatót (Például: „ha így folytatjuk, az
unokád a Balaton helyett kiszáradt gödröt láthat majd a Tihanyi Apátság teraszáról!”)

A szöveg részei és a meggyőzés folyamata

A retorika a sikeres szöveget értelmezi, érti és írja elő, a hatással rendelkezőt, a
meggyőzőt. A meggyőzés feltárásában a szöveget tekinti alapegységnek, s a szöveg
építkezésével írja le azt a pszichés folyamatot, amely végén a meggyőződés
megváltozása áll. Korax adja az első beszédfelosztást, bevezetésr e , elbeszélésre,
befejezésre osztva a szöveget. Tanítványa, Teisziász ehhez a sorhoz illeszti a bizonyítást,
azt a beszédrészt, amely az érvek, példák és jelek segítségével beteljesíti a rábeszélést,
meggyőzést

vagy

éppen

a

manipulációt.

A

meggyőzés,

mint

eredmény

a

szociálpszichológia által is elismert hatás. A meggyőzés tehát a tudat átszervezése,
valamely nézet, elv elfogadtatása, illetve még meglevő hibás álláspont, beidegződés
megváltoztatása; főként racionális és intellektuális momentumokra építő, kommunikálás
útján végbemenő pszichikus ráhatás. A meggyőzés lehetőségét a kommunikációban a
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beszédpartnerek között létrejött 1. bizalom, 2. összehangoltság és 3. alkukészség teremti
meg. Mindhárom alapját a beszélői ethoszban találjuk. A meggyőző kommunikáció
leképezésében olyan állomásokat fedezhetünk fel, amelyeket mind a beszélői
szándékokkal, mind a szövegrészek felhasználásával elérhetünk. A meggyőzés hatása
felfogható úgy is, mint amely attitűdváltozás eredménye. Az attitűd megváltozásából
visszavezethető a vélemény, az észlelés, az affektus és a cselekvés változása. Ezen
változásokat

indukálják

a

klasszikus

retorika

szövegfunkciói

a

meghatározott

szerkezetben.
Az észlelés megváltozása

A bevezetés a szerénységi toposzokkal a jóindulat megragadását, a párhuzamos
mondatszerkesztéssel, anaforák vagy epiforák alkalmazásával, kérdések és felkiáltások
használatával a figyelem felkeltését, a téma megadásával az informativitást biztosítja. Az
elbeszélés, az ügy, a téma szereplőit, körülményeit, az eset sajátosságait tárja fel,
mintegy jellemzést adva. A bevezetés és az azt követő elbeszélés, narratio egy adott
téma, és egy vállalt ügy kifejtésében az észlelés irányítását, a percepció megváltoztatását
célozza. Az ismertet a valószínűvel keveri, így a figyelmet átirányíthatja más és más, a
beszélő észlelését fókuszáló tartalmi, valóságbeli jegyekre.
Példa 1: Szókratész védőbeszédének a bevezetője: az észlelés a bírák hazugsága, a
beszélő kora és tisztessége felé fordul.
Példa 2: „Ronda és finom”; csokoládéreklám, amelyhez kép is társul: az elfogadható,
azonosítható, észlelhető mellé az új tartalmi jegy már a percepció irányítójaként lép. Példa
3: „Ki ismeri Széphidi Klárát?”; óriásplakát, ami ezen hirdetési módszer eredményességét
volt hivatva bizonyítani, azáltal, hogy az ismeretlen nevet rögzítette.
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A befogadás (affiliáció) megváltozása

A kitérés (digressio) kihagyható ugyan a beszéd építkezéséből, mégsem elhanyagolható
az a hatás, amelyet a meggyőzés érdekében elérhetünk vele. A kitérő, elbeszélő
szövegrész egy – látszólag a témától elszakadó – történet, saját élmény, anekdota leírása,
mely a szemléletességet, személyességet és a hitelességet növelheti a hallgató számára.
Ugyanakkor példaszerűen később erősítheti az induktív bizonyítást. A történet olvasása
közben átélhetővé válik a közölnivaló tartalom, azonosulhatunk a beszélő által jól
kiválasztott szereplőkkel. Az affiliációs változások eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy a
kommunikációs partner érzelmileg közeledjen a beszélő emocionális állapotához, szükség
van erre a beszédrészre.
„Az az előadó, aki előre megírja és betanulja beszédét, csak idejét pazarolja és veszélybe
sodorja magát. Egész életünkben spontán beszélünk, soha nem állítjuk össze előre a
mondatokat. Gondolataink vannak, és ha azok világosak, a szavak olyan természetesen
és öntudatlanul jönnek, mint légzéskor a levegő.

A vélemény megváltozása

A bizonyítás és cáfolás a racionalizáció útján, az érvek logikai felépítésével a hallgatót
verbalizált hozzáállásainak és értékeinek megváltoztatásáig juttathatja el. A dialektika a
szillogizmusokkal él,

olyan állítássorokkal,

amelyek egyik premisszáját

a másikkal

megfeleltetve, a harmadikat következményként is levonhatjuk (például: A folyamatos
felmelegedés kiszárítja a tavakat. A Balaton tó. A Balaton tehát kiszárad. A retorikai szöveg
alapvető tulajdonsága a kommunikativitás, az a sajátság, hogy adott beszédhelyzetben
készül, s annak jegyeit magán viseli, így nemcsak a beszélő feladata az információ közlése,
mint ahogyan nemcsak a szónok feladata, hanem elsősorban a szöveg hatása is a
meggyőzés. A retorika a kommunikációs partner saját gondolataként engedi verbalizálni az
eredeti szövegbe tudatosan kódolt tartalmat. A vélemény megváltoztatásában az okoskodás
kihagyásos formáját választja. Ez nyújt lehetőséget a manipulációra, arra, hogy a beszélő
elkerülhesse az implikált tartalmakkal kapcsolatos felelősségvállalást. A cáfolás

52

CLIM- NET/HUN TANANYAG: Együttműködés, kommunikációs és médiasegítség bevonása

a bizonyításhoz fűzve az enthüméma egy sajátos átformálását, a retorikai kérdést
hasznosítja. Az interrogáció (retorikai kérdés) a meggyőzés közvetlen eszközévé válik a
cáfolásban. Arisztotelész így ír szükségességéről: „Ami a kérdezést illeti, alkalmazása
akkor célszerű, amikor az ellenfél már kifejtette ellenkező álláspontját és egyetlen
kérdéssel ki lehet mutatni annak lehetetlenségét.”
A retorikai szöveg hangosításáról

A retorikai szövegnek, ha valóban hangosításra készülő előadás, az élőszó, a
szövegfonetika eszközrendszerét is kódolnia kell. Az ilyen szövegekben „erőre kell
kapatnunk az önálló gondolkodásra, problémalátásra nevelő mozzanatokat. Az átélés
folyamatában, a megértést szem előtt tartva rá tudjuk venni a hallgatóságot arra, hogy a
felolvasóval vagy előadóval együtt gondolkodjék. A retorika a gesztikuláció-megjelenítést
is szabályozhatja. A tartalmi gazdagságot megtartva a jól hangosítható, tisztán tagolható
mondatszerkesztést a tagmondatok kiegyenlítésével érjük el. A körmondatokban kerüljük
a monoton, azonos alárendeléseket, figyeljünk a mellérendelések funkciójára, s arra, hogy
ez ne vezethessen tartalmi redundanciáig. A szóhasználatban a szerkesztési egységek
azonos pontjain alkalmazzunk ismétlést, fokozást. Hozzunk létre szimmetrikus vagy
párhuzamos szerkesztéseket az ismétlésben, a gondolatalakzatok érthetővé tételében.
Ezekkel az alakzatokkal a hangosításban a ritmus és a tempó színesítését is
megcélozhatjuk. Szüneteket kódolhatunk a szövegbe az ellipszis, zeugma vagy éppen az
előbb

említett

logikai

enthüméma

révén.

Intonációs

és

hangerőbeli

váltásokat

indukálhatunk a modalitás változatosságával.
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Az érvelés

Az élet különböző területein az emberek véleménye gyakran eltérő. Ilyenkor néha az is
elegendő, ha mindenki kifejti a véleményét, megmagyarázza az álláspontját – nincs
szükség megegyezésre. Van, amikor érvekkel kell egyik félnek meggyőznie a másikat,
közös nevezőre kell jutniuk (pl. ha egy döntéshez megegyezésre van szükség). Van,
amikor az érveinkkel rábeszélünk: elhatározásra, tettre akarunk ösztönözni. Az érv:
meggyőződésünk bizonyítására, illetve mások megállapításainak cáfolására felhasznált
tény, bizonyíték vagy körülmény. Az érvelésnek nem az a célja, hogy legyőzzünk, hanem
az, hogy meggyőzzünk másokat, és az együttgondolkodással közelebb jussunk az
igazsághoz. Érvelésen a hétköznapi szóhasználatban általában hosszabb, bonyolultabb
gondolatmeneteket értünk. Az érvelés egy természetes nyelven előadott gondolatmenetre
utal . Az érvelés egy verbális és társas cselekvés, amely kijelentések valamilyen
elrendezésének segítségével erősíteni (vagy csökkenteni) kívánja egy vitatott nézet
elfogadhatóságát a kommunikációs partner számára, akiről feltételezi, hogy osztozik az
érvelővel bizonyos ész-alapú feltételek és szabályok elfogadásában. Az érveléshez
tartozó állítások két csoportra oszthatók. A konklúzió az érvelés bizonyítandó tétele, az az
állítás, amelynek igazsága felől az érvelő meg akar győzni, az az állítás, amely az érvelés
többi állításából következik. Az érveléshez tartozó többi állítás, a premisszák, az érvek
hivatottak alátámasztani a konklúziót, ezek szolgáltatnak bizonyítékot, indokokat a
konklúzióhoz, illetve ezek vonják maguk után a konklúziót. Az érvelések állításokból
állnak, melyek információtartalommal rendelkező kijelentő mondatok, meghatározott
igazságértékkel rendelkeznek.

Az érv felépítése:
A kifejtett érv három elemből épül fel:






Tétel: Egy következtetés megfogalmazása.
Bizonyíték: A következtetés előzményei, magyarázatai.
Összekötő elem tétel és bizonyíték között: logikai összekötő kapocs.
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Ha egyértelmű a tétel és bizonyíték közötti összefüggés, akkor el is hagyható. Ekkor az
érv csak kéttagú.
Példa:

1. tétel
2. bizonyíték

Idén bajnok lesz a csapatunk (példa)
Ebben az évben valamennyi
mérkőzését

3. az őket összekötő elem

nagy gólkülönbséggel

nyerte meg. (példa)
Mindig
a legeredményesebb csapat
nyeri a bajnokságot. (példa)

A rövidített érv egyik eleme – az összekötő elem nincs megfogalmazva, többnyire azért,
mert a beszélő feltételezi, hogy a hallgatóság magától értetődőnek tartja.
Az érvek fajtái

A definícióból levezetett érvek
A definíció egy-egy fogalom (tétel) meghatározása, kifejtése, többnyire körülírással.
Például úgy, hogy a fogalmat osztályba soroljuk és a meghatározó egyedi jegyei alapján a
többi fogalomtól elhatároljuk, vagy leírhatjuk a fogalmat az összetevői alapján, továbbá
példák felsorolásával is meghatározhatjuk. Valamennyi tudomány, illetve tudományos
igényű munka törekszik arra, hogy a fogalmakat meghatározza. A definíciókhoz többnyire
érvek, érvsorok is kapcsolódnak, az érvekkel elfogadtatják a tényeket, meggyőznek. A
meggyőzés, a hatásos érvelés alapfeltétele, hogy jól érthető és pontosan körülhatárolt
fogalmakat használjunk. A fogalmak meghatározásában segítségül hívhatjuk az értelmező
szótárakat, szakszótárakat.(PL.: A hal vízi élőlény. A partra vetődik, megdöglik.)
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Az ok-okozati összefüggésből származó érvek

Az ember természetétől fogva kíváncsi, egyik leggyakoribb kérdésünk: a „miért”. Ezekre a
kérdésekre az ok-okozati összefüggésből származó érveléssel felelhetünk. A tudományos
gondolkodás és a tudományos érvelés alapvető módja az okfejtés: az okok feltárásával
bizonyítunk, magyarázunk. Így magyarázhatunk például egy történelmi eseményt. (Pl.: A
villám belecsapott a fába, amely ezért kettétört.)

A körülményekből levezethető érvek

A körülményekből levezethető érvekkel arról akarjuk meggyőzni a hallgatóinkat, hogy az
általunk bemutatott körülmények elkerülhetetlenné tesznek (tettek) bizonyos lépéseket,
cselekedeteket; más mód nem lehetséges (nem volt lehetséges) vagy nem elfogadható.
Az ilyen érvek jellegzetes mondatokban fogalmazódnak meg, általában így kezdődnek:
„Nincs (nem volt) más választásunk, minthogy”)
Az összehasonlításon alapuló érvek

Az összehasonlítás, az analógia igen hatásos érvelési mód: az érvek szemléletesebbé
tételére, megerősítésére használjuk fel őket (formájuk gyakran metafora vagy hasonlat).
Igen gyakori módszere például az irodalomnak. (Pl.: A spanyol nők – mint a mediterrán
emberek általában – korán öregszenek).
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A bizonyítékokból származtatott érvek

Állításunk bizonyítékaként utalhatunk tényekre, fölhasználhatunk statisztikai adatokat,
kutatási eredményeket, jelentéseket, beszámolókat stb. A bizonyítékoknak mindig
megbízható, hiteles (megnevezett) forrásból kell származniuk. (Pl.: A magyar diákok 27
százaléka fogyasztott már drogot, tehát a magyar iskolákban komoly problémákat okoz a
kábítószer.)

Az ellentéten alapuló érvek

Ha bizonyítani akarunk valamit, akkor az is elegendő, ha bizonyítjuk, hogy az ellenkezője
hamis – ellentéten alapuló érveket használunk. Az érvelésnek ez a formája a
feszültségteremtés eszköze lehet például az irodalomban: Petőfi Sándor negatív festéssel,
tagadó formában idézi fel a nyári puszta képeit, így bizonyítja, hogy télen a puszta üres,
kihalt és csendes: „Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával, Sem a pásztorlegény
kesergő sípjával,”
Valószínűségen alapuló érvek

Alapja olyan megfigyelés, tapasztalat, megállapítás, amit mindenki elfogad. Pl.: Vörös az
ég alja, valószínűleg fel fog támadni a szél, vagy felhős az ég, dörög, villámlik, hamarosan
nagy vihar lesz.
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Tekintélyre vonatkozó érvek

Egy tekintélyes ember szavaira hivatkozik. Szent István fiához, Imre herceghez intézett
Intelmeinek V. fejezetében a tekintélyre való hivatkozást választja: a Bibliából Dávid király
és próféta, Pál apostol, az Úr (az evangéliumban) szavait idézi. Első keresztény királyunk
gondolatainak, fiához intézett szavainak súlyát erősítik ezek az érvek. „Dávid király és a
próféta mondja: „Isten, a te ítéleted add a királynak.” És ugyanő másutt:” A királynak
tisztessége szereti az igaz ítéletet.”
Az érvelés módszerei

A dedukció módszerével először az általános tételt fogalmazzuk meg, abból vonjuk le az
egyedi esetekre vonatkozó következtetéseinket. /Általános →egyes/


dedukció: a törvényszerűségekből következtetünk az egyes jelenségekre. Ennek az
érvelés során leggyakoribb megvalósulási formája a 8 . 10 (két előzmény és egy
konklúzió).
o kategorikus szillogizmus: egy bizonyos jelenség a fogalmi osztály minden
elemére érvényes:
előzmény 1: Az indiánok sötét
hajúak. előzmény 2: Péter szőke.
konklúzió: Péter nem indián.
o feltételes szillogizmus: feltételes állításon alapszik
előzmény 1: Ha Nobel-díjat kap valaki, akkor nagy
tudós. előzmény 2: Szent-Györgyi Nobel-díjas...
konklúzió:... tehát nagy tudós.
o szétválasztó szillogizmus: választási lehetőségek, amelyek egyszerre nem
teljesülhetnek
előzmény 1: A köztisztasági vállalatnak minden évben emelnie kell a
szemétszállítási díjat, vagy ritkítania a szemétszállítást.
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előzmény 2: A rendszeres szemétszállítás közegészségügyi okokból
szükséges...
konklúzió:... ezért csak a szállítási díjat emelheti.
(Pl.: A felnőttek 51%-a évente egy könyvet sem olvas el, ezért a magyar társadalom
műveltségi szintje romlik.)
Az indukció módszerét alkalmazzuk akkor, ha az egyedi jelenségekből, egyedi tényekből
indulunk ki, és azokból általánosítunk, azokból vonjuk le a következtetést. Ügyelnünk kell
arra, hogy megfelelő mennyiségű, tárgyszerű és pontos adatok (tények) alapján szabad
csak általánosítani.
A cáfolat

Az érvelés része a cáfolat is. Ahhoz, hogy eredményesen és tisztességesen cáfolhassuk
mások érveit, meg kell ismernünk és meg kell értenünk azokat, csak így tudjuk megtalálni
az érvelésük gyenge pontjait. Bírálnunk csak az érveket szabad, soha sem az ellenfél
személyét.

Bírálhatjuk

például

a

források

megbízhatóságát,

a

fogalmak

meghatározásának pontatlanságát, az egyoldalú megközelítésmódot, a bizonyítékok
hiányát vagy nem elegendő voltát, az érvek egyoldalúságát stb. Először a legsúlyosabb
érveket, majd az egyre gyengébbeket mondjuk el. Először elmondjuk a saját érveinket,
majd az ellenfelünkét, végül visszatérünk a saját érveinkre, és megerősítjük azokat
(szendvics technika).
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Az érvelő szövegtípus

Kisebb-nagyobb nyilvánosságnak íródik, tudatos, gondos szerkesztés, világos, arányos,
előrehaladó szerkezet. Érdeklődést keltőnek kell lennie. Fontos: erősebb tagolást kell
alkalmazni. Gyakori az előre és visszautalás, ismétlés.
Felépítése:

Mint a szónoki beszédnél, a bevezető és befejező rész az érzelmekre hat, a közepe az
értelemre.
Bevezetés:
Meg kell nyerni a hallgatóság jóindulatát, megszólítás, dicséret, fel kell kelteni a figyelmét
a témaválasztás indoklásával, hangsúlyozni kell a téma fontosságát, újszerű témamegközelítés, elő kell készíteni a beszédet, a téma megértését. Lehet utalni arra, hogy
hogyan fogjuk kifejteni. (példa)

Elbeszélés
A téma megjelölése, a fő gondolat, amit később részletezünk. Rövidnek kell lennie,
tömörnek, egyértelműnek, lényegre törőnek. Összetett téma esetén több tételmondat is
megfogalmazható.
Részletezés
A tételek kifejtése bővebben
Eszközök:





Fogalommagyarázat



Példák



Szemléltetés
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Kitérők személyes élményekkel



Először a fő téma kifejtése



Ha nagyon ismert, akkor a részletezés elhagyható

Bizonyítás
Az érvelő fogalmazás legfontosabb része. Álláspont igazságának bizonyítása érvekkel.






Összegyűjtött adatok,



törvények,



tanúvallomások,



bizonyítékok segítségével érvelhetünk, utána következtetéseket vonhatunk le.

Cáfolás
A velünk ellentétes véleményt vallók nézeteinek cáfolata, érveinek közömbösítése,
megdöntése, megsemmisítése. Érvelni kell, levonható a következtetés.

Befejezés
Ismétlése a fő gondolatoknak, összegzés. Netán felvillantja a megközelítés más módjait
is. Lehet előretekintés a jövőbe. Az olvasók érzelmeire hatással kell lennie, újra meg lehet
szólítani őket, esetleg fokozni a felháborodást az ellentábor ellen. A saját elkötelezettség
is hangsúlyozható.
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Az érvek fajtái

Cél egy meggyőző és hatásos érvrendszer.
Megvalósítása:






Egy erős érvre épülő érvelés: az erős érv köré csoportosítjuk a gyengébbeket.
Fokozásos érvelés: a gyenge érvekkel kezdjük, fokozatosan erősítünk, míg a végére
hagyjuk a legerősebb érvet.
Lejtéses érvelés: az erős érvvel kezdünk, a gyenge érveket hagyjuk a végére. Kevésbé
hatásos érvelési módszer.

5.2. Ötletek a helyes érveléshez
Az érveléstechnika mind szóban, mind írásban fontos tényező a mindennapi
kommunikációban. Ezért szükséges pár szempont hangsúlyozása a helyes érvelés
megvalósításához: Tanácsos kerülni a túlságosan szubjektív (pl. vallásos és politikai)
témákat. A pszichológiai elkötelezettség is befolyásolhatja tárgyilagosságunkat. Maradjunk
tárgyilagosak és legyünk nyitottak mások véleményére! Kerüljük a személyeskedést. A
kritikának a másik fél által előadott érvelésre vagy álláspontra kell irányulnia. A témaváltás
ne legyen radikális; elkalandozhatunk a tárgytól, de ne túl messzire; az ilyen esetet
nevezzük csúsztatásnak vagy érintőleges témának! Álláspontunkat ne váltogassuk egy
adott

szituációban!

Érdemes

a

könnyebb

érthetőség

érdekében

a

konklúziót

(végkövetkeztetés) az érvelés elején kimondani, ezáltal lehetőséget adunk a befogadónak,
hogy az előadás sorrendjében értékelje minden egyes premissza (kiindulási tétel)
fontosságát és súlyát. Az érvelés formailag akkor helyes, ha a premisszái megfelelően
támasztják alá a konklúziót. Az érvelés tartalmilag akkor helyes, ha a premisszái igazak. A
vitatható ok hibáját követhetjük el, ha egy megtörtént eseménynek vagy ténynek nem
kielégítő bizonyítékok alapján tulajdonítunk okot. Az általános meggyőződésre való
hivatkozás hibáját követhetjük el, ha azt hozzuk fel egy állítás bizonyítására, hogy
általában mások is ugyanígy gondolják. Függetlenítsük magunkat vitapartnerünk
személyétől, és ne őt, hanem érvelését kritizáljuk! Próbáljuk meg az összes alternatívát 62
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megvizsgálni! – Ne hivatkozzunk a tekintélyelvre!

Érvek és ellenérvek

Sokan vitatják a globális felmelegedés tényét. Nézzük a főbb ellenérveket és érveket.

Ellenérv
Az elolvadó jéghegyek nem okoznak tengerszint emelkedést.

Érv
Valóban a tengerben lévő jéghegyek, ha elolvadnak, nem okoznak vízemelkedést. Hiszen
ugyanannyi vizet szorítanak ki, mint amennyi kiolvad belőlük.
Viszont a szárazföldön lévő jég (Grönland, Antarktisz, gleccserek), ha elolvad igen.

Ellenérv
A szén-dioxid szint nem növekedhetett, hiszen az elégetett szén, olaj pl. valamikor a
légkörben volt.
Érv
Valóban a légkörben volt, hiszen ezek élőlények maradványai, amik megkötötték a levegő
CO2 tartalmát.
Viszont: A vulkánok folyamatosan nagy mennyiségű CO2-t löknek a levegőbe. Így az
évmilliárdok alatt a légkörbe került CO2 egyszerre szabadul ki.
Ellenérv
Ráérünk megállítani. Majd, ha nagy baj lesz.

Érv
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Sok összetevője van a felmelegedésnek:


Ha a jég elolvad, akkor a helyén sokkal “hőfogadóbb” felületek keletkeznek. A jég/hó
közel fehér – nagy részét visszaveri a napsugaraknak. A víz egy üvegházhoz hasonlít.
A föld sötétebb jobban befogja a napsugarakat és hővé alakítja. Az aszfalt felületek






meg különösen nagy hatásfokkal készítik a hőt.
Az egyes élőközösségek mint pl. az esőerdők már a tűrőképességük határán vannak.
Egy élőközösség összeomlása elég komoly láncreakciókat tud beindítani.
Olyan láncreakciók is beindulnak, mint pl. oz hatású orosz tajga. Kiolvadása esetén
rengeteg metán szabadul fel a befagyott talajból, ami sokkal nagyobb üvegház hatású
gáz mint a CO2.

Ellenérv
A bioüzemanyagok/elefántfű megoldhatják a problémát.

Érv
Az ilyen területek sokkal kevesebb CO2-t kötnek meg, mintha pl. erdő lenne a helyén.
Ráadásul drágítják az élelmiszereket.
Az egyes területekről elvitt növényi részek (termés, vagy pl. szár), sok olyan anyagot is
tartalmaz, amit a nagyüzemi termelés során nem pótolnak vissza (ásványi anyagok). Így a
talaj egyre szegényebb lesz. Jön a sivatagosodás.
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6. Érzelmek a környezeti kommunikációban
Napjainkban a környezetvédelmi elkötelezettséggel rendelkező egyének és szervezetek új
kommunikációs stratégiákhoz folyamodnak. Olyan megoldásokat keresnek, amelyek az
emberek érzelmeire hatva magatartásbeli változást ígérnek. Érzelmeink ősidők óta
segítenek minket, hogy feldolgozzuk a külvilág ingereit, bonyolult helyzetekben rendszerint
a tudatos megfontolásoknál is nagyobb befolyást gyakorolva válaszreakcióinkra. Ezúttal
olyan heurisztikus segítségre van szükségünk, ami lerövidíti az utat az érzés- és
gondolatvilágunk központi elemei és környezeti döntéseink között, és kimozdít minket a
tétlenség állapotából.
Érzelmekre apellálni ugyanakkor kockázatos dolog: ha nem vesszük figyelembe a
szociális és kulturális tényezők által befolyásolt pszichológiai realitást; az emberek
személyiségét,

identitását,

akkor

céljainkkal

ellentétes

hatást

érhetünk

el.

Tömegkommunikáció során ez gyakorlatilag elkerülhetetlen, célunk a pozitív hatások
túlsúlya lehet. A viselkedéssel foglalkozó szakirodalom szerint a mentális folyamatok
során kialakuló attitűdök és személyes normák a cselekvés érzékelt korlátaival együtt
alakítják ki a szándékokat, melyekből a cselekvés a korlátok függvényében adódik (Ajzen,
1991). A kommunikációs folyamatban fontos cél, hogy úgy tudjunk fenntartható normákat
és attitűdöket kialakítani, hogy közben a megoldásban való részvétel esélye és a
megoldás hatékonyságába vetett hit is erősödjön. A következőkben ebből a szemszögből
nézve tekintek át különféle érzelmi alapú stratégiákat.
Az utóbbi időben a környezeti válság különböző aspektusainak, mindenekelőtt az
éghajlatváltozás jelenségének egyre drámaibb ábrázolásai láttak napvilágot. A tendencia
nem csak az emberek figyelmének felkeltéséért folytatott egyre erőteljesebb versenyből
adódik, hanem az imént vázolt stratégiaváltás részét is képezi. Az elsődleges cél a
problémák súlyának érzékeltetése: aki nincs tisztában az emberi hatások nagyságával,
attól nem várható, hogy hozzáállásában a sürgős változtatás igénye tükröződjön.
Ha a klímaváltozással vagy az élővilág pusztulásával kapcsolatban a legtöbb embernek
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vannak is bizonyos ismeretei, a helyzet súlyosságát kevesen mérik föl. Olyan
vészkiáltások ezek, mint 1962-ben Rachel Carson Néma tavasz című könyve, mely
szintén nem tudományos mű volt, hanem egy ismert probléma színes és megrázó
ábrázolása. A növényvédő szerek káros hatásairól szóló írás mégis megváltoztatta a
történelem menetét: korszakalkotó jelentősége miatt sokan innen datálják az állami és civil
környezetvédelem születését. Megjelenése után már nem lehetett a régi módon szemlélni
az ember és környezete kölcsönhatását. Carson vészkiáltása országos vitát robbantott ki
a növényvédő szerek használatáról, a tudomány felelősségéről és a technológiai haladás
szabályozásáról. Tartott attól, hogy a technológia jóval gyorsabban fejlődik, mint az
emberiség felelősségérzete Elsőként kiáltotta világgá, majd könyvében példák sorával
bizonyította, hogy a növényvédő szerek esztelen használata visszafordíthatatlan pusztítást
okoz a növény- és állatvilágban, és beláthatatlan következményei lehetnek az emberre. A
leghatározottabban elutasította, hogy az ember céljául tűzze ki a természet leigázását, és
tiltakozott az ellen hogy az emberiség egész környezetét elárasszák mérgező anyagokkal.
Annál is inkább, mert a veszélyeztetettség mértéke nem ellenőrizhető, a tudósok pedig
képtelenek pontosan megjósolni az élő szövet sejtjeiben felhalmozódó mérgek hosszú
távú hatásait. Sokan e könyv megjelenésétől számítják a civilszervezeti és az állami
környezetvédelem létrejöttét. Máig ható következményei között megemlíthetjük a DDT és
más veszélyes vegyszerek használatának betiltását, a Föld Napjának megünneplését, a
környezetvédelmi törvények születését és az állami ellenőrző szervek felállítását.
Ami viszont annak idején új és egyedi volt, az ma, a témáról szóló üzenetek szüntelen
áramának részeként akár negatív következményekkel is járhat. A környezeti válság
esetében

egyszerűen

adódó

stílusválasztási

lehetőség

a

sokkoló

üzenetek

megfogalmazása: a természet pusztulása és az emberi szenvedés bőséges anyagot
szolgáltat a helyzet megdöbbentő ábrázolásához.
A problémák súlyának megértése azonban könnyen válhat a cselekvés gátjává: ha úgy
gondoljuk, hogy a pusztulás immár feltartóztathatatlan, vagy hogy személy szerint
képtelenek vagyunk felvenni a harcot a rombolás hatalmas erőivel, akkor nagy esély van
rá, hogy elfordulunk a problémától – apátia, bénultság, tétlenség lehet a következmény.
Gondolati rendszerünkben a konzisztenciát épp a felelősség áthárítása által, a külső
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tényezők okolása révén érhetjük el.
Ebből logikusan adódik egy másik kétélű stratégia: a felelősségérzet felkeltése, melyet
szűk mezsgye választ el a bűntudatkeltéstől és a szégyenérzet kialakításától. Ezek a
módszerek jellemzően stresszt váltanak ki, mert világossá teszik a társadalmi és
környezeti üzenetek közötti ellentmondást. Bűntudat esetén a pozitív önképpel, szégyen
esetén adott viselkedések pozitív megítélésével kapcsolatban keletkeznek további
ellentétek. A hatások nagysága a személyes érintettség mértékével arányosan növekszik,
irányuk azonban kétséges. A stressz hatására elképzelhetők pozitív irányú változások, ha
adottak a fejlődés, a megoldásban való részvétel lehetőségei. Már létező megoldások
hiányában új, kreatív ötletek is születhetnek, ezek kibontakozásához viszont általában
alapos ismeretekre van szükség. Másrészt azonban éppen ezek a stratégiák tudják a
legnagyobb kárt okozni azáltal, hogy az üzenetek címzettei úgy érzik, személyiségük
támadás alatt áll, védekezniük kell. A védekező reakciók során felépülő kognitív struktúrák
– legyen szó akár racionálisnak tűnő érvelésről vagy heves érzelmekről – hosszú időn
keresztül elnyomhatnak minden bejövő ellentétes ingert, és akadályozhatják a helyes
környezeti viselkedést.
A stabilitás igénye a cselekvés szintjén is komoly akadályát képezi a változtatásoknak. Bár
a hatásmechanizmus a legtöbbször nem tudatos, a rögzült, negatív következményekkel
járó szokások megváltoztatásának egyik jelentős oka mégis itt keresendő. Jól mutatják ezt
azok a kísérletek, melyekben időlegesen valamilyen kényszert alkalmaztak (pl.
megtiltották az autós közlekedést egy területen), s a kísérlet végére a változások kezdeti
ellenzői közül sokan már maguk is működőképesnek, az eredetinél jobbnak látták az új
rendszert.

Hasonló

működőképességének

célú,

kevésbé

igazolása

konfrontatív

már

működő

módszer
példák

az

új

szokásrendszer

segítségével.

A

hasonló

körülmények között bevezetett jó gyakorlatok látványos, közvetlen bemutatása sokszor
célravezetőbb, mint olyan vitákat folytatni, melyekben a befolyásolni kívánt fél ellenállása
nyilvánvaló.
Mindemellett az is világos, hogy az érzelmi megközelítés sem mindenható, a problémákat
analizáló gondolkodásmódnak is megvan a maga szerepe. Nem tudunk például egyszerre
sok dologgal kapcsolatban féltő aggodalmat érezni: az újabb érzelmi hatások elnyomják a
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régebbieket. Az érzelmi módszerekkel keltett feszültségeket továbbá gyakran egyszeri
akciókkal vezetjük le, melyek ugyan visszaállítják mentális rendszereink megbomlott
állapotát, de jelentéktelenek a probléma megoldása szempontjából.
Szükség van tehát olyan tudatosabb üzenetekre is, melyek a hatásokat hosszabb távon is
fenn tudják tartani. A konkrét helyi lépések tervezéséhez ismernünk kell a problémakör és
a tervezett projektek ellentmondásos pontjait és bizonytalanságait – az egyszerűsített
globális kép mellé érdemes részletesebb helyi információkat csatolni.

Kommunikációs stratégiák: mire van szükség, mire van lehetőség?

Hogy az eddigiekben felvázolt stratégiák kockázataiból ki mennyit tart vállalhatónak,
erősen függ attól, hogy mekkorának látja a bajt. Hiába nyilvánvaló, hogy az általunk épített
rendszerek jelentős része fenntarthatatlan, sok esetben nem tudjuk pontosan, hogy
mennyire súlyos a helyzet, hogy mikor és milyen következményekre számíthatunk.
Tőkepiaci hasonlattal élve: buborékgazdaságban élünk, de a buborékok méretét és a
kipukkadásuk nyomán kialakuló problémák nagyságát csak nagyon durva becslésekkel
tudjuk közelíteni. A természetben zajló fizikai és biológiai folyamatokra vonatkozó
ismereteink hiányosak, a társadalmak gyökeres változásokra adott kollektív válaszait még
kevésbé ismerjük, ráadásul a természeti és társadalmi folyamatok teljes ismeretében is
eltérő módon értékelnénk a kialakult helyzetet.
Az éghajlatváltozás tipikus példa: a hatások komplexitása, bizonytalansága és normatív okok
(pl. az időbeli súlyozást megadó diszkontráta megválasztásának szinte tetszőleges volta, vagy
az ökoszisztémák pénzbeli értékelésének problémái) miatt a jelenséget beárazni szinte
lehetetlen. Mégis, ma kell döntéseket hoznunk mind a ráfordításokat, mind a kommunikációt
illetően. Ha meg is tudunk határozni valamilyen alsó korlátot a problémák nagyságrendjével
kapcsolatban, az optimális stratégia akkor is kérdéses marad. Akik kisebb kockázatokat
látnak, azok feltehetőleg a fokozatos, lassabb, de biztosabb haladást tűzik ki célul az emberek
világképének, viselkedésének formálását illetően. Meg lehet őket érteni: minél nagyobb
vehemenciával próbálunk valamilyen üzenetet közvetíteni, annál nagyobb lesz az elutasítás
esélye. A jó kapcsolatok fönntartása néha létkérdés a
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kooperatív magatartás megőrzése vagy kialakítása érdekében. A kérdés összetett. A
szakemberek a környezeti válságnak sok különböző aspektusát látják, a kilátások és a
bizonytalanságok az egyes területeken jelentősen eltérnek. Ugyanakkor az emberek
többségének fejében a környezeti kérdésekkel kapcsolatban leegyszerűsített képek élnek,
és az egyes területek egymással is versenyeznek az emberek figyelméért. A környezeti
kommunikáció kialakítása során fontos kérdés, hogy az egyik területen elért eredmények
hogyan hatnak másik problémák megítélésére. Két egymással ellentétes hatást
mindenképpen érdemes kiemelni. Egyrészt egy nagyszabású kommunikációs hadjárat,
mint a klíma-kampány azt a veszélyt hordozza magában, hogy az emberek tudatában ez
válik a környezeti problémák egyedüli megtestesítőjévé, pedig valójában több, egymással
párhuzamosan kibontakozó válsághelyzetet kellene kezelnünk. Másrészt azonban fontos
látni, hogy a kevésbé felkapott problémák a klíma-kampány előtt sem kaptak komoly
figyelmet. Sőt, azáltal, hogy sok különböző forrásból és gyakran hallunk a katasztrofális
klímaváltozás lehetőségéről, hihetővé vált, hogy civilizációnkat valóban súlyos veszélyek
fenyegetik környezeti oldalról. Ezáltal sokan reálisabb véleményekre juthatnak, korábban
ugyanis az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb hárító mechanizmus éppen a
’világvége hírnökök’ figyelmen kívül hagyása volt. Az élővilág pusztulásával kapcsolatban
ma már nyugodtan kimondhatjuk: ökológiai válsággal nézünk szembe – ez a
megfogalmazás általában nem kelt erős negatív érzelmeket, nem aktivál védekező
mechanizmusokat. Az ügy fontosságának növekvő elismertsége mellett is kérdés
azonban, hogy jut-e elég idő és energia a legnagyobb médiafelületet elfoglaló témákon túli
veszélyekkel foglalkozni.
Az egy témában gyakran ismételt erős üzenetek további kockázata, hogy a hallgatókban –
akárcsak egy hagyományos reklámkampány esetében – a kezdetben pozitív irányú
változások egy idő után negatívvá válhatnak. A tájékozottság szintjétől és a témával
kapcsolatos eddigi üzenetek jellegétől függően tehát a különböző társadalmi csoportokhoz
teljesen különböző módon érdemes szólni.
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Összefoglalás
Napjaink környezeti folyamatai és társadalmi válaszreakciói kísértetiesen hasonlítanak
olyan eseménysorozatokhoz, amelyek ősi civilizációk pusztulását okozták. Ezúttal
azonban a nagy, nehezen becsülhető bizonytalanságok közepette kúszó trendek
együttesen soha nem látott globális válságot okozhatnak. Mivel pszichológiai szempontból
teljesen más történik, mint egy hirtelen bekövetkező, egyértelmű krízis esetében, az
alkalmazandó

kommunikációs

stratégia

meghatározása

nagyon

nehéz

feladat.

Ugyanakkor jelentős részben ezen a stratégián múlik, hogy mennyire sikerül az érzelmi és
gondolati hárító mechanizmusok ellenében érvényre juttatni az emberiség valódi érdekeit.
Elengedhetetlen, hogy az emberek figyelmét ráirányítsuk a generációról generációra
romló helyzetre. Ugyanakkor a földi rendszerekre gyakorolt hatások mellett minden
alkalommal beszélni kell arról is, hogy soha nem voltunk még képesek olyan gyors és
hatékony válaszokat adni, mint éppen ma. A tudományos és az érzelmi alapú
kommunikációnak ki kell egészítenie egymást. A globális jelenségek esetében a kérdések
összetettsége, a bizonytalanságok hangsúlyozásának kooperációt csökkentő hatása és a
számos pszichológiai védekezési mechanizmus miatt nagyon fontosak az érzelmek. Az
érzelmi alapú stratégiák kisebb stressz kiváltása mellett jobb eredményekre vezethetnek,
mint a hasonló tartalmú tudományos üzenetek (American Psychological Association,
2009). A cél az, hogy egyre többen lássuk a problémákat és elhiggyük, hogy együtt
képesek vagyunk megbirkózni velük. Fontos, hogy üzeneteinket konkretizáljuk, a
célcsoport életében jelentős szerepet játszó dolgokhoz kössük. Ezáltal leépülhetnek az
emberek egymás közti kommunikációját akadályozó érzések is: nem fogunk attól félni,
hogy naivnak vagy tudatlannak tűnünk, ha az akcióba bekapcsolódva a hozzánk hasonló
emberekkel megvitatjuk a felmerülő kérdéseket. A hitelesség megőrzése érdekében
minden esetben érdemes utalni a problémák különböző aspektusait bemutató tudományos
információk hozzáférhető forrásaira. Hosszútávú játszmáról lévén szó, hazugságokkal
nem érhetünk célhoz. Az üzenetek fogalmi keretének megválasztásakor ugyanakkor
ügyelni kell arra, hogy ne keltsünk felesleges ellenérzéseket a hallgatóságban: adott
esetben szerencsésebb lehet például a kibocsátások ellentételezéséről beszélni, mint 70
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szénadóról. A kontrollálhatatlan külső tényezők helyett a hangsúlyt érdemes a befolyásunk
alatt álló paraméterekre helyezni. Amikor a küzdelem kilátástalannak tűnik, emlékezzünk a
történelmi példákra, és tekintsük magunkat forradalmi változások előfutárainak! Ez a
szemlélet készítheti elő a terepet a valódi változásoknak. A környezeti válság
kommunikációs stratégiájának tehát célul kell kitűznie, hogy tudatosuljanak a társadalmi
és környezeti rendszerek felől érkező üzenetek. Például: Mit érünk vele, ha megfeszített
munkával mindent megadunk gyermekeinknek, csak egy élhető bolygót nem kapnak
tőlünk?
Ha világos a kontraszt a lehetséges alternatívák között, akkor a cél az, hogy a nagy közös
feladat kreativitást, együttműködést és új, közös identitást teremtsen. A közös akciókban
való részvétel során is fokozatosan növekvő felelősségérzet, az ökoszisztémákhoz és az
értük dolgozó emberekhez kapcsolódó pozitív érzelmek, és a cselekvés értelmébe vetett
hit együtt egy jobb világ felé vezethet.
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Klímaváltozás lehetséges kulcsszavai
Aszály
Elsivatagosodás
Emisszió
Energia
Energiaforrások
Felelős vállalat
Felmelegedés
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Innováció
Ivóvíz
Jégolvadás
Káros anyag kibocsátás
Klímapolitika
Klímatudatosság
Klímaváltozás
Klímavédelem
Környezeti problémák
Környezetvédelem
Környezetvédelem
Levegő
Megújuló energia
Meleg-rekord
Mezőgazdaság
Napenergia
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Ökológiai lábnyom
Szélsőséges időjárás
Szén-dioxid
Társadalom
Tengerszint emelkedés
Üvegházhatás
Üzemanyag
Veszélyeztetett faj
Vízhiány

Zöld városok
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