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Információs aszimmetria

2001, közgazdasági Nobel díj: George Akerlof, Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

 az információs aszimmetria az információra vonatkozó piaci 
szereplők közti egyenlőtlen eloszlás, melynek következtében az egyik 
fél a másikkal szemben helyzeti előnyre tesz szert 

 az oktatás tartalmi és szervezeti fejlődése túl lassan igazodik a 
gyorsan változó társadalmi és gazdasági igényekhez és az élethosszi 
tanulás követelményeihez (Simai 2018)

megszűnhet a felsőoktatási intézmények kizárólagossága a 
tudásközvetítés aktuálisan legmodernebb, legnagyobb piaci értékkel 

bíró formáinak tekintetében – az egyetemek és a munka világának 
kapcsolata a neveléstudományok területén is érzékelhetően változik



Howard Gardner elméletének aktualitása

Intelligencia: az a bio-pszichológiai potenciál, ami által olyan információ 
feldolgozás aktiválható, amely adott kulturális körülmények között 
problémamegoldásra, vagy értékkel bíró produktum előállítására tesz alkalmassá. 

Nem egységesen kifejezhető –
mindannyian többféle, egymástól akár 
független intelligenciával rendelkezünk, 
azaz egyes területeken különböző 
mértékben lehetünk intelligensek: nyelvi, 
logikai-matematikai, térbeli, zenei, 
testi-mozgásos, természeti, 
interperszonális, intraperszonális, 
egzisztenciális 

AERA (American Educational Research Association), 2020: Distinguished
Contributions to Research in Education Award

a mesterséges intelligencián belül az ideghálózatok kibontakozásával 
párhuzamosan a többszörös intelligenciák egyre inkább felismerhetővé válnak



Research on Improving Systems of Education Conference, Hong Kong 2018

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/chief-scientist-of-hanson-robotics-ben-goertzel-and-founder-news-photo/995085206


Többszörös intelligenciák vs mesterséges intelligencia 
(Roberts 2018) 



Gardner szerint a jövő
(Saidi 2018, Ruggiero 2019)

Kombinációk

nyelvi és interperszonális intelligencia – Twitter

Változó prioritások

logikai-matematikai, 

intraperszonális és interperszonális,

művészetek kifejezésére alkalmas intelligenciák: 

nyelvi, térbeli, zenei, testi-mozgásos
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