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BEVEZETÉS

Az Európai Bizottság 2017-ben indította el a digitális oktatás cselekvési
tervét (Digital Education Action Plan) a polgárok kulcskompetenciáinak
és digitális készségeinek fejlesztése érdekében. A terv felvázolja, hogy az
EU miként segítheti az embereket, az oktatási intézményeket és az
oktatási rendszereket abban, hogy jobban alkalmazkodjanak az élethez
és a munkához a gyors digitális változások korában. A Bizottság e
kezdeményezése annak a ténynek köszönhető, hogy Európa társadalma
és gazdasága radikális digitális átalakuláson megy keresztül. A
munkahelyek 90%-a már legalább bizonyos szintű digitális készségeket
igényel. A fiatalok magas munkanélkülisége ellenére Európában több
millió álláslehetőség van - sok közülük digitális területen. A fiatalok
tovább- és átképzésére ezért nagyobb szükség van, mint valaha.
Az európai digitális készségekről szóló 2017. évi jelentés (Digital Skills Gap)
szerint az információs és kommunikációs technológiai szakemberek
iránti igény gyorsan növekszik. A jövőben tízből kilenc munkakörben lesz
szükség valamilyen digitális készségre. Ugyanakkor a jelentés azt is
feltárta, hogy a 16–74 éves európaiak 44%-a még az alapvető digitális
készségekkel sem rendelkezik. Napjainkban egy olyan technológiai
paradoxonnak lehetünk szemtanúi, amelyben a fiatalok gyorsan
használnak új technológiákat, de sok esetben nem rendelkeznek azon
készségekkel és/vagy érdekkel, hogy elsajátítsák az adott technológiát és
kritikus, illetve kreatív módon használják fel céljaikra.
Tekintettel a társadalom egyre növekvő digitalizálódására, minden
eddiginél fontosabb, hogy az ifjúsági szakemberek fejlesszék saját
digitális és pedagógiai képességeiket. E szakembereknek számos
kihívással kell szembenézniük. Egyre összetettebb tanulási helyzetekkel
foglalkoznak, készségeiknek alkalmazkodniuk kell a folyamatosan változó
munkakörnyezethez és lépést kell tartaniuk az új technológiák
fejlődésével. Ennek eredményeként átfogó szakmai továbbképzési
programot kell biztosítani digitális készségeik fejlesztése, céljából.
Jelen digitális útmutató az Európai Unió Erasmus+ programja által
támogatott „Youth workers 2.0” stratégiai partnerség projekt
eredményein alapul. Az EuropeYou Egyesület (Spanyolország), az Osztrák
Fiatal Munkavállalók Mozgalma (Ausztria), az Európai Ifjúság a Változásért
(Románia) és a Kulturális Kapcsolatokért Alapítvány (Magyarország)
együttes erőfeszítéseként e könyv célja, hogy módszerek és jó gyakorlatok
megosztásával fejlessze az ifjúsági szakemberek digitális eszközök
használatával kapcsolatos ismereteit és hogy rávilágítson, milyen
készségekre van szükség az ifjúsági munka különböző kontextusaiban.
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A hagyományos oktatási rendszer többé nem képes lépést tartani a
folyamatosan változó modern trendekkel. A Digitális Oktatást legjobban
technológiák, digitális tartalmak és instrukciók oktatási rendszerekben
történő kombinációjaként lehet definiálni, amelyek hatásosabbá és
hatékonyabbá teszik a hagyományos oktatási módszereknél.
A Negyedik Ipari Forradalom idején világos, hogy a technológia
kulcsfontosságú szerepet fog játszani életünk minden területén. Ahhoz,
hogy megfelelő képességeket tudjon fejleszteni a digitális gazdasághoz,
az oktatásnak együtt kell változnia az IT készségek iránti igény rohamos
növekedésével.
Az „új tanulástudomány” új szempontrendszere pszichológiai, társadalmi,
kulturális és környezeti faktorok fontosságát világítja meg tanulásunkban.
Folyamatosan változó és komplex világunkban ez a megközelítés tanulási
módszereinkhez
az
interdiszciplináris
kutatás
szükségességét
hangsúlyozza, effektív tanító és tanuló környezetek létrehozásának terén.
A globális gazdaság és társadalom példátlan digitális transzformációja
feltehetőleg tovább fogja fokozni a modern világ komplexitását, illetve
változásának
sebességét,
főként
az
egyre
fokozódó
összekapcsolódottságból és magasan képzett szereplők számának
növekedéséből kifolyólag. Ez a két faktor – komplexitás és a változás
sebessége – egyben azt is jelenti, hogy az oktatás világszintű trendekhez
való felzárkóztatása még sosem volt ennyire sürgető. [1]

A jövő kihívásai a digitális oktatás terén
A digitális technológiák rohamosan alakítják át mind a vállalkozások,
mind a társadalmak gyakorlatait, miközben kulcsfontosságúak a jövő
innováció-vezérelt gazdaságai számára. Számos lehetőséggel együtt, a
digitalizáció a következő problémákat hozza magával.
A digitális oktatás kihívásai

Adaptív
tanulás

Digitális technológia tanulása
Digitális
infrastruktúra

Gyors változások
és fokozódó
komplexitás

Kiberbiztonság

2

JÖVÖBELI KIHÍVÁSOK ÉS TRENDEK AZ OKTATÁS TERÉN

A digitális oktatás legnagyobb kihívásai alább kerülnek definiálásra.
Az adaptív tanulási tevékenységek valós időben tudnak reagálni a tanuló
szükségleteire, megkönnyítve ezzel magas szintű készségek fejlesztését,
az információgyűjtést is beleértve. Ez egy számítógép alapú tanulási
metódus, mely számos algoritmusra támaszkodva analizálja a felhasználó
teljesítményét és szükségleteit, hogy annak megfelelően módosítsa a
tananyagot.
Az adaptív tanulás az eLearning jövője. Számos szervezet kezdett el
adaptív tanulási módszereket bevezetni, hogy biztosítsák bizonyos
készségek azonos színvonalú elsajátítását, az egyének alaptudásának és
tanulási sebességének függvényében. [2]
Az üzleti világban a lépéstartás a legújabb trendekkel a túlélés záloga. A
legtöbb eLearning kurzus sematikus termékeket kínál. Ez azt jelenti, hogy
minden tanuló kénytelen ugyanazt a tartalmat fogyasztani. Amennyiben
a tanuló már ismeri az adott tananyagot, a kurzust unalmasnak találhatja
és elveszítheti érdeklődését. [3]
Egy személyre szabott kurzus, amely megfelel az egyéni igényeknek,
könnyedén megoldhatja ezt a problémát és jóval jobb eredményeket
hozhat. A millió dolláros kérdés azonban: hogyan tudunk személyre
szabott eLearning élményt létrehozni? Nem annyira bonyolult. A
rohamosan fejlődő technológia és mesterséges intelligenciák
használatával lehetővé válik 100%-ban egyéni tréningek felépítése,
minden tanuló számára.
Mik az adaptív tanulás előnyei?




◆

Időt takarít meg;
Azonosítja a kompetenciabéli hiányosságokat;
Személyre szabott, fókuszált képzést biztosít;
Igazodik a különböző tanulási stílusokhoz;
Frissül, amint újabb információ érhető el.

A digitális infrastruktúra egy alapvető szolgáltatás, amely államok és
szervezetek digitalizálódásához szükséges, így esszenciális a digitális világ
kialakításához. [4].
Kevesebb, mint két évtized alatt, a kereskedelmi internet innovációból
elengedhetetlenné,
szórakoztató
elemből
alapvetéssé
vált.
Nagyságrendileg 2,5 milliárd ember használ internetet, ez a világ
lakosságának mintegy harmada. 2020-ra ez a szám legalább 4 milliárdra
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fog nőni, ami több mint a világ lakosságának fele. Az információhoz való
folyamatos
hozzáférés,
kereskedelem,
kommunikáció,
barátok,
szórakozás - és végtelen egyéb funkció – mára milliárdok hétköznapjainak
részévé vált és hamarosan további milliárdok életébe lép be
végérvényesen.
A digitális infrastruktúra olyan alapvető faktorok meglétére utal, mint a
vezetékes szélessávú
szolgáltatások, a
telekommunikáció, az
adatközpontok, a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások, az API-k
és ezek integrációja és még sok minden más. A digitális infrastruktúra
létrehozása és az abba való beruházás létfontosságú. A virtuális és fizikai
infrastruktúra kiépítésének legfontosabb kihívásai a komplexitásban és a
mértékekben gyökereznek. Az oktatási és magánvállalatok (induló
vállalkozások - startupok) technológia-megosztási törekvésekkel és más
típusú együttműködésekkel igyekeznek megoldani ezeket a
problémákat.
Ahogy egyre több ember és vállalkozás csatlakozik az internethez, és
egyre több vállalkozás igényeit elégítik ki új módokon - felhőalapú
szolgáltatások, gépek közötti kommunikáció (M2M) és a tárgyak internete
(IoT) - (mind új és dinamikusan növekvő jelenségek) a digitális forgalom
volumene exponenciálisan növekszik.
Képes lesz-e az az infrastruktúra, amelyre a társadalmaink jelenleg
építenek (többnyire előre gondolkodás nélkül) az egész forgalom
szállítására? És a következő kérdés: kinek a felelőssége biztosítani, hogy
képes legyen?
Az infrastruktúra nem épülhet előrelátás, tervezés, befektetés és
innováció nélkül.
Az irányelv-alkotóknak, gazdasági szereplőknek és egyéb érdekelt
feleknek együtt kell dolgozniuk, hogy a következő három alapvető
kérdésben megegyezésre jussanak:
◆
◆
◆

Elköteleződés olyan döntések mellett, amelyek hosszú távon
biztosíthatják a gazdaság növekedését.
A digitális infrastruktúra növekedését akadályozó tényezők
eltávolítása.
A jogi környezetet modernizációja, hogy befektetéseket és
innovációt ösztönözzenek a digitális ökoszisztémában.
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A digitális infrastruktúra helyes fejlesztése lehetővé teszi:
◆
◆
◆
◆
◆

egyének és helyek összekapcsolását;
a termelés hatékonyságának növekedését;
a gazdasági növekedés fokozását;
a stabilitást erősítését;
új technológiák alkalmazását.

Kiberbiztonság. Az új technológiák új kiberbiztonsági fenyegetéseket
hoznak, mint amilyen az illetéktelen hozzáférés vagy az információkkal
való visszaélés. A digitális infrastruktúra védelmére még soha nem volt
ekkora szükség.
A legtöbb biztonsági kockázat a legértékesebb eszközre összpontosul. A
kiberbűnözés esetében ez nem más, mint azt adat: a szervezetek számára
az adatok az potenciális érték forrásai. Az adatokra értékes árucikként és
eszközként kell tekinteni, melyek éppen ezért célpontjai az internetes
bűnözésnek, így védelmük terén körültekintően kell eljárnunk.
A tárgyak internete (IoT) és az autonóm tárgyak számának növekedése
még fokozottabbá teszi a biztonság decentralizációját. Minden tárgynak
képesnek kell lennie arra, hogy megvédje magát az esetleges
fenyegetésektől. Ehhez a lehető legközelebb kell lennünk ahhoz, ahol az
adatok keletkeznek. Az, aki rendelkezik a hozzáférés titkosításához és
kezeléséhez szükséges technológiai és termékbázissal, mesterséges
intelligenciák, automatizáció és robotizáció megjelenését hozhatja el,
illetve elősegítheti az élvonalbeli technológiák terjedését és a biztonságot.
Nem elegendő a kiberbiztonságról szóló folyamatos diskurzus,
elengedhetetlen az állandóan változó kihívások megértése és az, hogy
mindig egy lépéssel a fenyegetések előtt tudjunk járni.
A világon manapság körülbelül hét milliárd eszköz csatlakozik az
internethez, és a becslések szerint 2020-ra ez a szám 20 milliárdra rúg
majd, ami növeli a privát szféránk sérülésének, valamint az
információszivárgások és a szervezett támadások kockázatát. Mindez
nem számol az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2018 májusában
történő bevezetésével, amely szigorúbb ellenőrzéseket tesz lehetővé az
érzékeny adatok kezelését és védelmét illetően. A tárgyak internetével
kapcsolatos biztonsági aggályok azonban jóval túlmutatnak az adatok
jogosulatlan hozzáférésénél. Az IoT eszközök még gyerekcipőben járnak
a biztonság szempontjából, ami megkönnyíti az olyan potenciális
biztonsági rések kihasználását, mint a szoftverek újrakonfigurálása vagy
az alapértelmezett jelszavak.

5

JÖVÖBELI KIHÍVÁSOK ÉS TRENDEK AZ OKTATÁS TERÉN

A biztonsági kérdéseket valóban gyakran félreértelmezik, részben azért,
mert a vállalaton belül többféle alkalmazottat érintenek, továbbá az olyan
tanácsadók hiánya miatt, akik az összes szükséges készséggel
rendelkeznek ahhoz, hogy egyetemes és integrált megoldásokat
tudjanak nyújtani.
Az adatvédelem és -biztonság szinte azonnal felmerül az adat-etikával
kapcsolatos vitákban. A fő kihívás abban rejlik, hogy miközben a
személyes adatokat felhasználjuk, a személyesen azonosítható
információk és az egyéni adatvédelmi preferenciák védelmét is biztosítani
tudjuk. Szintén kritikus fontosságú a szükséges biztonsági intézkedések
telepítése az esetleges adatlopások megakadályozása érdekében. Az
oktatás terén ez még nagyobb kihívást jelent a fiatal tanulók körében, akik
jogi szempontból még nem tudnak hozzájárulni személyes adataik
gyűjtéséhez és felhasználásához.
Tényszerűen, a
dolgok
internetének
kulcsfontosságú dolgon nyugszik:
◆
◆
◆
◆

(IoT)

biztonsága

négy

Az érzékelők biztosítása és azok tevékenysége
Az transzferált információ megbízhatósága és integritása
A tárolt adatok biztonsága
Az információhoz való hozzáférés biztosítása.

Fő pontok:
◆
◆

◆

◆
◆

◆

A támadás bárhol és bármikor megtörténhet, és bárhova
elterjedhet - nem csak konkrét célpontokat támadhat.
A végpontokat mindig be kell foltozni (egyes vállalkozások mára
sem voltak képesek javítani rendszereiket a WannaCry támadás
után).
Mindig futtasson támogatott operációs rendszereket és
alkalmazásokat (sok vállalkozás továbbra is a Windows XP és a
Server 2003 nem támogatott verzióit használja az üzleti
szempontból kritikus műveletek futtatásához).
Hozzon létre és tesztelje a biztonsági eseményekre való reagálási
eljárásokat, hogy készen álljon egy esetleges támadásra.
Gondoskodjon arról, hogy a munkavállalók megfelelően
tájékozódjanak és képzettek legyenek a gyanús tevékenységek
észlelését illetően.
Használjon kibervédelmi hírszerzést és viselkedési elemzést: a
víruskereső szoftverek önmagában történő használata nem
elegendő.
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◆

◆

Készítsen megfelelő üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni
helyreállítási terveket, és rendszeresen ismételje meg azokat, hogy
megbizonyosodjon a megfelelőségükről.
A kibervédelmi hírszerzés értéke abban áll, hogy segít a
szervezeteknek
a
tevékenységeik
fenyegetéssel
arányos
rangsorolásában és az általános kockázat elemzésében. [5]

Az információs technológiák és a modern digitális eszközök gyors
változásai megnövelik a digitális oktatás igényének összetettségét.

A Digitális technológiák általi tanulás növeli a tanuló hatékonyságát és
produktivitását, illetve fejleszti kritikai gondolkodását, amely az analitikus
gondolkodás kialakulásának fontos alapja. Az iskolai oktatás egyik jelentős
feladatává vált a hallgatók felkészítése a felsőoktatás követelményeire és
a fiatalkori pályafutására.
A probléma-alapú tanulás fókuszú digitális oktatási megoldások kiemelik
a konstruktív,együttműködésen alapuló tanulási módszereket, és
felhívják
a
hallgatók
figyelmét
tanulmányaik
pragmatikus
megközelítésére. Például a „Közel-Kelet és Észak-Afrika” (MENA)
térségében jelenleg zajló foglalkoztatási válság megoldásában döntő
fontosságú lehet, hogy amennyiben a fiatalok nem találnak munkát,
képesek legyenek saját maguk számára létrehozni azokat, ideális esetben
akár másoknak is munkahelyeket teremteni. E célból az iskolai
tantervekbe már az általános iskolától kezdve be kell építeni az újabb
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tanulási és oktatási módszereket. A digitális tanulási eszközök és
technológia már az általános, szak és a középiskolában is felkészítik a
hallgatókat a felsőoktatás és a modern karrier szükségleteire, elősegítve
számukra a készségek elsajátítását, beleértve a problémamegoldást, a
feltörekvő technológiák megismerését és az önmotivációt. [6]
A digitális technológia a modern élet szinte minden aspektusát
átalakította. A legfontosabb pozitív hatásai:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

fejlődő társadalmi kapcsolatok;
gyorsuló kommunikációs sebesség;
sokoldalú munkalehetőségek;
tanulási lehetőségek;
automatizáció;
információ tárolása;
szerkesztés;
pontos másolás;
szállítás, GPS és térképek;
alacsonyabb költségek;
szórakozás, hírek;
hadviselés;
bank és pénzügyek;
kisebb méretű eszközök.

A digitális oktatás jövőjének a globális mega-trendekkel összefüggésben
két fő célja van:
Az oktatást jobban felkészíteni a gazdasági, társadalmi, technológiai és
egyéb szférában zajló változásokra. Az oktatásnak tovább kell fejlődnie,
hogy továbbra is teljesíthesse küldetését, az egyének fejlesztésében és
azok társadalmi beilleszkedésének terén. Ehhez szükség lehet a
formális és az informális környezet átszervezésére, és az oktatás
tartalmának megtartására is.
2. Kulcsfontosságú, hogy megértsük, az oktatás miként tudja ezeket a
trendeket befolyásolni. A modern világban való működéshez
szükséges készségek és kompetenciák biztosításával az oktatás képes
volt befolyásolni a leginkább hátrányos helyzetűek életét. Az oktatás
egy erőteljes eszköz az egyenlőtlenségek csökkentésére. [7]
1.
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A jövő trendjei a digitális oktatásban
Játék alapú tanulás. A játékosítás egyszerre könnyíti meg a tanulást és a
szórakoztatást olyan játékos elemek használatával, mint a pontok
gyűjtése, kitűzők szerzése, a ranglisták vagy díjak elnyerése. Ez növeli a
tanulók elkötelezettségét, a visszatartási arányt és csökkenti a kurzusból
kimaradók számát. A játékosítást bármilyen típusú és méretű oktatási
intézmény használhatja immateriális ösztönzők létrehozásával, amelyek
elősegítik a sikeres tanulási eredményeket. Összességében a játékos
tanfolyamok vonzóbbá teszik a kurzus tartalmát minden tanuló számára,
fokozzák motivációjukat és egyszerűsítik a tanulási folyamatot. Végül, de
nem utolsósorban, a játék alapú tanulás elősegíti az érzelmi és intenzív
tanulási élményt.
Video-alapú tanulás. Alkalmazások, podcastok, videók, interaktív
szoftverek, e-könyvek és online interaktív elektronikus táblák, YouTubecsatornák.
A mesterséges intelligencia (AI) az osztálytermekben. Az AI és más új
generációs technológiák 2020-ban és azt követően is befolyásolják a
tanulási anyagokat. Az AI potenciálisan befogadóbbá és hozzáférhetőbbé
teszi a tanulást, mivel az AI-kompatibilis tanulási szoftver
zökkenőmentesen alkalmazkodik a hallgató egyéni képességeihez. Így a
hallgatók olyan modulokat használhatnak, amelyek a nekik
legmegfelelőbb módon segítenek tanulni. Egy nemrégiben készült
tanulmány szerint az AI alkalmazása az oktatásban és a tanulásban 2021ben közel 50%-kal növekszik, miközben hatása közvetlenül az általános
iskoláktól a felsőoktatási intézményekig érződni fog.
Egyelőre nincsenek AI-alapú alkalmazások rendszerszintű használatára
utaló jelek az oktatásban, tanulásban vagy rendszerirányításban, annak
ellenére, hogy az oktatási technológiai iparban még nem álltak le az új
fejlesztések. Alapvető hibájuk az, hogy nem azokkal a problémákkal
foglalkoznak, amelyekkel a tanárok nap mint nap szembesülnek, hanem
a tanítás megszervezésének új módszereit támogatják, amelyek
óhatatlanul ütköznek a tradicionális mainstream gyakorlatokkal, gyakran
anélkül, hogy szigorú értékelések támasztanák alá az új megoldások
állítólagos előnyeit. Nem meglepő, hogy a tanárok meghallgatják ezeket
az ötleteket, de nem feltétlenül élnek is velük. Ezzel ellentétben, néhány
ország már kidolgozott olyan irányelveket, amelyek támogatják a nemzeti
EdTech (oktatás technológiai) ipar erőfeszítéseit az innováció
előmozdítására, a kereslet (tanárok és iskolák) minősítésére és erősítésére
irányuló erõfeszítések és módozatok fokozása mellett, miközben
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támogatják azok innovatív gyakorlatait, igyekezve feltárni azt is, hogy az
AI miként tud hozzájárulni
gazdagabb, bizonyítékokkal jobban
megalapozott politikai és tervezési környezet kialakításához az
oktatásban.
Nemcsak a tanároknak kell felkészülniük arra, hogy megértsék és
megragadják a digitális és az AI-alapú oktatás új technológiai
lehetőségeit. Az oktatás megújításának története tele van elveszett
ígéretekkel, amelyek nem értették meg a tanárok működését és az
iskolák kultúráját. Az új oktatási lehetőségek megteremtése érdekében az
AI fejlesztőknek új párbeszédeket kell kezdeményezniük az oktatókkal,
tartalomtervezőkkel és multidiszciplináris szakemberekkel. [8]
Magával ragadó tanulás. Az állandó megszakítások és csökkenő
koncentrációs idő világában a hallgatók tanulási környezetének is
többnek kell lennie: magával ragadónak. A kiterjesztett valóság (AR), a
virtuális valóság (VR) és a vegyes valóság (MR) támogatják az oktatókat
abban, hogy rendkívül magával ragadó tanulási tapasztalatokat
biztosítsanak a hallgatók számára. Az AR érdekes képekkel és grafikákkal
bővíti a meglévő tananyagokat. Alapvető célja egy valóban magával
ragadó tanulási tapasztalat biztosítása, amely izgalmas és lefoglalja a
tanulókat.
Az oktatástechnológia szükséges fejlesztései a jövőben:
◆
◆

◆

◆

◆

Hiteles
tanulási
tapasztalatok,
amelyek
a
hallgatókat
összekapcsolják a valós problémákkal és munkakörnyezetekkel.
A digitális műveltség fejlesztése kritikus fontosságú az olyan
technológiai készségek fejlesztése elősegítésének érdekében,
amelyek elengedhetetlenek a munkában és a civil életben
egyaránt.
A 21. századi vállalatok szervezeti szerkezete. Az oktatási
intézményeknek rugalmas struktúrákat kell kialakítaniuk, amelyek
csoportokon
alapulnak,
hogy
innovatívak
legyenek
és
alkalmazkodjanak a hallgatók és a munkaadók igényeihez.
A digitális méltányosságnak úgy kell kialakulnia, hogy elegendő
sávszélességet és internetes sebességet biztosítson a távoktatás
garantálásához.
Az oktatáshoz való hozzáférést gátló gazdasági és politikai nyomás
csökkentése. Ezek az akadályok például korlátozzák az ösztöndíjak
nyújtását, a külföldi hallgatók lehetőségeit vagy a kutatások
lefolytatását.

10

JÖVÖBELI KIHÍVÁSOK ÉS TRENDEK AZ OKTATÁS TERÉN

◆

◆

Az oktatók szerepének újratervezését, hogy vezetőként és a tanulás
elősegítőjeként is szerepet tudjanak vállalni a hallgatók életében; a
munkavállalók képzettségének fejlesztése.
Mesterséges intelligencia terén történő fejlesztések az online
tanulás, a kutatási folyamatok javításának, valamint az oktatók
számára unalmas feladatok megkönnyítése érdekében.

Az egyetemek arra törekednek, hogy magas színvonalú szolgáltatást
biztosítsanak minél alacsonyabb költségek mellett. A digitális
technológiák átalakítják az oktatás elérhetőségének és támogatásának
módját az olyan alkalmazási módok révén, amelyek lehetővé tesznek
többek között valós idejű hallgatói visszajelzést és távoli oktatást félreeső
területeken, valamint megváltoztatják az értékteremtési módot a
felsőoktatásban, noha ezen a technológiák megvalósítása költséges lesz.
Mivel a tér hatással van a tanulásra, a tereknek támogatniuk kell a helyben
alkalmazott pedagógiai módszereket és technológiákat, hogy a tanárok
valós idejű visszajelzést és segítséget tudjanak nyújtani a kiscsoportos,
társas alapú tanulásban résztvevő hallgatók számára. Az új aktív tanulást
a pedagógia, a technológia és a tér integrációja határozza meg, különös
tekintettel a mobilitásra, a rugalmasságra és a több eszköz egyidejű
használatára. [9]

Összegzés
A digitális technológiák folyamatosan változtatják mind az üzleti
modelleket, mind a társadalmakat, és szerves részét képezik a jövő
innováció-vezérelt gazdaságainak. Ezt a technológiai forradalmat az
internet és a legújabb digitális technológiák, például az AI, az IoT, a big
data, a felhőalapú számítástechnika, a blockchain stb. alkalmazása
határozza meg. A digitalizáció az életünk szinte minden területén
beépült mindennapjainkba az egészségügytől kezdve, az oktatáson, a
mezőgazdaságon, a kormányzáson, az adóügyeken, a közlekedésen vagy
szórakozáson át egészen a környezetvédelemig.
A technológia és a globalizáció már most átalakítja a munkahelyeket.
2022-re az adatelemzők, alkalmazásfejlesztők, valamint az e-kereskedelem és a szociális média szakemberek iránt alaposan megnő majd a
kereslet. Új, magasan képzett szakemberekre lesz szükség mind az AI,
mind a gépi tanulás, a folyamatautomatizálás terén is, de robotikai
mérnökök és a blockchain szakemberek iránt is nagy igény várható.
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Az információs és kommunikációs technológiák (ICT) [1] több módon is
hatással vannak az emberek mindennapi életére, legyen szó a
munkahelyükről, oktatási intézményükről, otthonukról vagy mozgással
eltöltött idejükről. A mobiltelefon, a táblagép, a netbook, a laptop és a
számítógép csak néhány azon eszközök közül, amelyeket gyakran használ
- napi szinten - az Európai Unió (EU) [2], lakosságának nagy része,
különösen a fiatalok.
Az ICT-k használata már nagyon fiatalon jól ismert jelenség a gyermekek
körében, mivel otthonukban, barátaik vagy rokonaik házában, sőt az
iskolában is hozzáférnek a technológiához. Bizony, gyakorivá vált, hogy a
kisgyermekek mobiltelefonokon és táblagépeken játszanak már jóval
azelőtt, hogy képesek lennének írni és olvasni. Az internet csodálatos
világának azonban vannak hátrányai is, és a fiatalokat tájékoztatni kell
ezekről. Fel kell készíteni őket az online fenyegetések azonosítására és
kezelésére. Bár a szülőknek és a tanároknak kulcsszerepet kell játszaniuk
a gyermekek tanulási folyamatának kialakításában, az ifjúsági munkások
alapvető útmutatók lehetnek a fiatalok hagyományos és digitális
oktatásában is, mivel úgy tűnik, érett személyekként kevésbé
tekintélyelvűek, mint a szülők és a tanárok, és gyakran közelebb is állnak
a digitális trendekhez.
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Ez a fejezet a fiatalok online magatartására összpontosít, áttekintve
néhány statisztikát és a fiatalok közösségi médiahasználatának jelenlegi
tendenciáit. Szó lesz az adatvédelemről és az online jogokról is, amelyekről
szintén tudniuk kell a fiataloknak. Ahogy már említettük, sok veszély
leselkedik az interneten, néhányat tárgyalni is fogunk (álhírek,
gyűlöletbeszéd, internetes zaklatás) valamint azt is, hogy miként lehet
felkészülni, és nem beleesni a csapdába. A fejezet egy részét a digitális
lábnyomnak fogjuk szentelni, mivel ez egy kevésbé ismert téma, és
többet kellene beszélni róla; végül megvizsgáljuk az ifjúsági munkások
szerepét a fiatalok oktatásában.

Fiatalok online viselkedése
Egyre erősebb vita alakul ki annak kapcsán, hogyan változtatja meg a
fiatalok digitális média használata az állampolgárság jellegét. Annak
érdekében, hogy mélyebben bemutathassuk ezt a témát, először
elemeznünk kellett a fiatalok viselkedését a közösségi médiában: [3]
◆
◆
◆

◆
◆

a tinédzserek 92%-a napi szinten jelentkezik be online és 24%-a
mondja, hogy „szinte folyamatosan” online van
a tinédzserek 76%-a használ közösségi médiát (az idősebb tinik
81%-a, a 13-14 éveseknek pedig 68%-a)
a szülők 77%-a állítja, hogy tinédzser gyereküket zavarják az
eszközök, és emiatt nem tanúsítanak figyelmet, amikor együtt
vannak
a szülők 59%-a állítja, hogy tinédzser gyerekük függ a mobil
eszközétől
a tinédzserek 50% mondja, hogy függ mobil eszközétől.

Az 5 legnépszerűbb mobilalkalmazás a fiatalok körében:
◆
◆
◆
◆
◆

WhatsApp
Snapchat
YouTube
Instagram
Twitter

A Facebookot az utóbbi időben a szülői felügyelettel hozzák
összefüggésbe, és mivel egyre több felnőtt van a Facebookon, a
tizenévesek hajlamosak inkább elfordulni tőle. A fiatalok online
tapasztalatai jelentősen megváltoztak az elmúlt évtizedben, a YouTube
egyre népszerűbbé vált, valamint a nemzeti közösségi oldalak utat
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engedtek az Instagram-nak és más kiemelkedő alkalmazásoknak. Videók
megtekintése, zenehallgatás, a barátokkal és a családdal való
kapcsolattartás, a közösségi hálózati webhely felkeresése és az online
játékok játszása vezetik a gyermekek által naponta végzett
tevékenységek listáját. Az országok közötti különbségek azonban
jelentősek. Például a napi videózás a szlovákiai 9-16 éves korosztályban
43%, Litvániában pedig 82%. [5]
A Facebook, az Instagram, a Snapchat, a Twitter és a YouTube esetében a
feliratkozáshoz szükséges minimális életkor 13 év. Ennek oka az, hogy a
gyermek szociális és érzelmi képességei még fejlődésben vannak, ami
megnehezítheti a tinédzsereknek és a felnőtteknek tervezett platformon
felmerülő kihívások azonosítását és kezelését. [6] Mint digitális
bennszülöttek, a fiatalok elsősorban az interneten élik társadalmi,
kulturális és politikai életüket. Az Eurostat jelentése szerint a fiatal
európaiak 91% -a mindennap használja az internetet, [7] míg három
internetezőből egy 18 évesnél fiatalabb. [8]
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Adatvédelem
Az ifjúsági munkásokat alaposan tájékoztatni kell a szociális média és az
ICT-eszközök használatával kapcsolatos kérdésekről; ezen szempontok
egyike az adatvédelem. A közösségi média platformjain közzétett
nyilvános üzenetekben kicserélt személyes adatok nem a brand és nem
is a brand nevében eljáró ügynökségek tulajdonában vannak, hanem
annak a személynek a tulajdonában, aki a közösségi média platformokat
használja. A közösségi média platformok saját adatvédelmi
közleményekkel és iránymutatásokkal rendelkeznek, amelyeket a
közösségi média platform felhasználói és a hirdetői be kell tartsanak. [9]
Az adatvédelem megértése kissé nehéz lehet, különösen a fiatalok
számára, akik általában úgy gondolják, hogy az online létezés védettséget
is jelent. Nos, ez nem egészen van így. Vegyük például a Facebook esetét:
a fényképeket, kedveléseket, online tevékenységet a Facebookon (és
általában az internetes böngészést), a meglátogatott oldalakat, az online
vásárlásokat, a névjegyzéket, akár a tartózkodási helyet is, mind valahol a
Facebook szerverein tárolják, melyeket egyetlen fő célra használnak fel: a
hálózat minél hatékonyabb hirdetési funkcióinak elérésére. [10]

Az EU az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) [11] (a helyes irányba
lépett a személyes magánélet vonatkozásában. 2018. május 25-től
„minden olyan vállalkozásnak, amely az EU-tagállamok állampolgáraival
üzletet folytat, az esemény felfedezésétől számított 72 órán belül
értesítenie kell a hatóságokat az adatsértésről, különben szigorú bírsággal
nézhetnek szembe. A szabály vonatkozik minden olyan vállalkozásra, az
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Dönthetsz úgy is, hogy szándékosan pozitív online képet hozol létre.
Meghatározod, hogy miként szeretnéd láttatni magad most és a jövőben
mások előtt, és annak megfelelően alakíthatod ki online profilod, mely
tükrözi ezt. Közzétehetsz fényképeket és blogokat, amelyek jó
megvilágításba helyeznek és bemutatják az értékeidet, képességeidet,
tehetségedet, érdeklődési körödet, hobbijaidat és tapasztalataidat.
Internetes tevékenységünk egy olyan, szervereken átnyúló adatfelhő,
amelyre nincs befolyásunk. Digitális profiljainkat rendszeresen
megvásárolják és eladják az engedélyünk nélkül. [12]

Online veszélyek
Az internet előnyei nagyban meghaladják a hátrányait. Számos olyan
veszély létezik, amelynek a fiatalok ki lehetnek téve az interneten, és ezt
nem lehet figyelmen kívül hagyni. A fiatalok időnként nem megfelelő,
sértő vagy illegális tartalmat láthatnak online, még akkor is, ha nem
kerestek rájuk. Felbukkanhatnak egy-egy játék közben, valaki hivatkozást
küldhet nekik, egy egyszerű video-keresés bizonyos képeket jeleníthet
meg, vagy egy elírás is váratlan tartalmat eredményezhet. Az olyan
kockázatok, mint a cyberbullying, a zaklatás, a káros tartalomnak való
kitettség és az online becserkészés a gyermekeket veszélyeztetett
áldozatokká tehetik súlyos károkat okozva.
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A kérdés, amit a 9-16 éves korosztálynak feltettek, a következő volt: Az
elmúlt évben történt veled bármi olyan az interneten, ami zavart vagy
elszomorított valamilyen módon, (például kellemetlen volt, megijesztett,
vagy nem kellett volna látnod)? A „igen” szavazatot adó gyermekek
aránya országonként eltérő volt, 7% -tól (Szlovákia) 45% -ig (Málta). A
legtöbb országban azon gyermekek aránya, akik azt mondták, hogy „igen,
valami zavarta őket online”, kisebb, mint azoknak az aránya az egyes
országokban, akik a leggyakoribb kockázatokról számoltak be, mint
amilyen a szexting vagy az ismeretlenekkel való találkozás az interneten.
Ez azt sugallja, hogy nem minden kockázatot éreznek a gyerekek
károsnak saját magukra. Az ilyen negatív online élményeket bejelentő
gyermekek aránya az életkorral növekszik, ugyanakkor a legtöbb
országban kevés vagy nincs különbség a nemek között.
A gyűlöletbeszéd-felmérés Európában (HaSpe) [13], egy olyan európai
kutatás része, amelynek célja a fiatalok gyűlöletbeszédről alkotott
felfogásának
meghatározása,
különös
tekintettel
az
online
gyűlöletbeszédre, és annak vizsgálata, hogyan érzékelik szerepüket
ebben a tekintetben. A felmérés azt mutatja, hogy a válaszadók 32%-a
sértettnek, megkülönböztetettnek vagy zaklatottnak érezte magát
bizonyos online tartalmaktól, és 76,1% -uk vett részt gyűlöletbeszédben
vagy kezdeményezett online gyűlöletet.
Az Európai Tanács 97. ajánlása (1997) a gyűlöletbeszédet minden olyan
kifejezés formájaként határozza meg, amely terjeszti, felbujtja, elősegíti
vagy igazolja a faji gyűlöletet, az idegengyűlöletet vagy az intolerancián
alapuló gyűlölet más formáit.
A gyűlöletbeszéd-felmérés Európában (HaSpe) [13] egy olyan európai
kutatás része, amelynek célja a fiatalok gyűlöletbeszédről alkotott
felfogásának
meghatározása,
különös
tekintettel
az
online
gyűlöletbeszédre, és annak vizsgálata, hogyan érzékelik szerepüket
ebben a tekintetben. A felmérés azt mutatja, hogy a válaszadók 32%-a
sértettnek, megkülönböztetettnek vagy zaklatottnak érezte magát
bizonyos online tartalmaktól, és 76,1% -uk vett részt gyűlöletbeszédben
vagy kezdeményezett online gyűlöletet.
Az Európai Tanács 97. ajánlása (1997) a gyűlöletbeszédet minden olyan
kifejezés formájaként határozza meg, amely terjeszti, felbujtja, elősegíti
vagy igazolja a faji gyűlöletet, az idegengyűlöletet vagy az intolerancián
alapuló gyűlölet más formáit.
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Az internetes zaklatás kapcsán nincs európai megegyezés a
meghatározásról. Az EU intézményei ezt „egy személy vagy csoport által
mások ellen folytatott ismételt verbális vagy pszichológiai zaklatásnak”
írják le. A Bizottság a szemtől szembeni zaklatástól eltérőként határozza
meg, annak több aspektusa miatt is, mint például az anonimitás, a
szélesebb közönség elérésére való képesség, az elkövetők felelősségének
hiánya és az áldozatok vonakodása az események bejelentésére. Az
érintett köz- és magánszereplők sürgős reagálására szólít fel. [14]
A 2018. évi Eurobarométer-felmérés szerint „a gyűlöletbeszéd az az
illegális tartalom, amelyet a válaszadók leginkább említenek tíz
országban (különösen Máltán, Csehországban, Bulgáriában és
Lengyelországban). Csak Észtország, Olaszország és Litvánia azok az
országok, ahol kevesebb, mint minden ötödik megkérdezett állítja, hogy
találkozott online gyűlöletbeszéddel”. A felmérés során nem volt
definíciója a gyűlöletbeszédnek, ezt a válaszadók szabad értelmezésére
bízták. [15]
Az Eurostat a „Fiatalnak lenni ma Európában - a digitális világ” című
dokumentumában aggályokat fejez ki a gyermekek és a fiatalok
viselkedése miatt. A jelentés szerint „ki vannak téve potenciálisan káros
tartalmaknak, amelyek függőséget, szorongást vagy agressziót
okozhatnak”. [16]
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Digitális lábnyom / kibernetikai árnyék / digitális árnyék
A Pew Kutatóközpont szerint az internethasználók egyre jobban
megismerik digitális lábnyomukat; 47%-uk keresett információt saját
magáról az interneten; ez öt évvel ezelőtt mindössze 22% volt. [17]
„Túl nehéz pontos statisztikát adni az emberek maguk után hagyott
adatmennyiségéről, de minden alkalommal, amikor online akciót hajtunk
végre, hozzájárulunk digitális lábnyomunkhoz. Digitális lábnyomunk
pedig nyilvánvalóbb, mint gondolnánk.” - Rob Livingstone, informatikai
tanácsadó

A digitális lábnyom az adatok nyomvonala, amely az internet használata
közben jön létre. [18]
Az „aktív digitális lábnyom” olyan adatokat tartalmaz, amelyeket
szándékosan küldött el a felhasználó online. Minél aktívabb valaki online,
annál nagyobb a digitális lábnyoma. Ez a sütik telepítésétől, az e-mailek
és az online szolgáltatásokhoz eljuttatott információk küldésétől az online
űrlapok kitöltéséig, blogbejegyzések, tartalom és benyomások
(kedvelések és megjegyzések) közzétételéig terjed a közösségi média
hálózatain. Még ha később törli is valaki ezeket, nem garantált, hogy azt
örökre el is távolítják az internetről.
A „passzív digitális lábnyom” olyan adat nyomvonal, amelyet akaratlanul
hagy valaki az interneten. Digitális hírneve közvetlenül kapcsolódik a
digitális lábnyomhoz, amelyet maga után hagy. Mindkettőnek hatalmas
hatása van, a pozitív digitális hírnév sokat segíthet, és a negatív is nagyban
visszavethet bárkit. A számítógépes világban minden, amit csinálunk,
helyek és az online tartalmak, amiket meglátogatunk, olvasunk és írunk,
valamilyen módon tárolódnak, és visszakövethetők az egyén
tevékenységei alapján. Néhány dolog, amelyet figyelembe kell venni:
◆

◆

◆
◆
◆

Nehéz megtartani a jó digitális lábnyomot, mert amit online csinál
valaki, soha nem törlődik. Minden, amit csinál, egy távoli helyen
tárolódik, amelyről lehet, hogy nem is tud.
Ha valaki meglátogat egy webhelyet, akkor a webhely általában
figyeli az előzőleg felkeresett oldalt, és a következőt is, miután az
adott webhelyet megnézte.
Bármi, amire rákeresett valaki a Google-ön, visszakereshető.
Ha valaki mond rólad valamit online, az hozzáadódik a digitális
lábnyomodhoz.
A negatív megjegyzések, vélemények, nem megfelelő képek és
még sok más, foltot ejthet a hírnevünkben, függetlenül attól, hogy
milyen régen tették közzé, mondták stb.
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A pozitív digitális lábnyomunk jó dolog. Ez az információ egyfajta digitális
személyazonosság, ami megjelenhet, ha valaki rákeres online a nevünkre.
Online identitásunk befolyásolhatja életünk különféle aspektusait.
Például a munkáltatók, az iskolák, a főiskolák és a rendészeti tisztviselők
felhasználhatják digitális lábnyomunkat a személyi értékelés alapjául. [19]
Hogyan hagyunk digitális lábnyomot? [20]
◆

◆
◆

Weboldalak és az online vásárlás (a kiskereskedők és a
termékértékelő oldalak gyakran hagynak sütiket a rendszerünkön,
amelyek nyomon követhetik az egyik webhelyről a másikra történő
mozgást, lehetővé téve a célzott hirdetéseket)
Közösségi média
Mobiltelefonok, táblagépek vagy laptopok (Egyes webhelyek
összeállítják azon eszközök listáját, amelyeket az adott webhely
felkeresésekor használtak. Noha ezt gyakran használhatják a fiókok
biztonságának
elősegítésére,
fontos
megérteni,
hogy
információkat gyűjthetnek az internetes szokásokról).

Az aktív digitális lábnyom ellenőrzésének leghatékonyabb módjai::
◆
◆
◆

◆

A felhasználási feltételek elolvasása
Legyünk elővigyázatosak az online megosztott információkkal
kapcsolatban
Legyünk tudatában azon platformok sajátosságainak, ahol
megosztjuk az információkat (webes fórum, e-mail, közösségi
hálózat)
Vigyázzunk, kivel osztjuk meg az információkat (használjuk az
adatvédelmi beállításokat, hogy megoszthassuk a nyilvánossággal,
a barátokkal és a családdal)
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◆
◆

◆

Fordítsunk különös figyelmet a személyes információk nyilvános
megosztására, [21]
Keressünk rá Google-ön a nevünkre, és tekintsük át az eredmények
első két oldalát: pozitív vagy negatív? Ez az információ valójában a
saját digitális személyazonosságunk.
Állítsunk be Google-figyelmeztetést a saját nevünkre.

Ifjúsági szakembrek és a fiatalok a digitális korszakban
Az Európai Bizottság szerint a digitális írástudás és a 21. századi készségek
döntő szerepet játszanak a mai állampolgárság és általában a modern
élet részeként. Az ifjúsági munkának képesnek kell lennie arra, hogy
ösztönözze ezt. Ezért az ifjúsági szakembereknek agilis módon kell
gondolkodniuk, hajlandónak kell lenniük új dolgok kipróbálására, tanulni
mind a sikerből, mind a kudarcból, és támogatni kell őket ebben. Mint
korábban láttuk, a digitális ifjúsági munka a digitális média és technológia
proaktív felhasználását vagy kezelését jelenti az ifjúsági munkában.
Az ifjúsági szakembereken néha nagy a nyomás, hogy alkalmazkodjanak
a digitális média változó természetéhez, és folyamatosan frissítsék
képességeiket, éppúgy annak érdekében, hogy kapcsolatba kerüljenek a
célcsoportjaikkal, mint ahogy a digitális oktatás és az ICT eszközök összes
potenciáljának teljes kiaknázása céljából. Az alapkészségek oktatása
érdekében célcsoportjaik számára a résztvevők különböző eszközöket
osztottak meg, amelyek hasznosak a munkájukban.
Az ifjúsági szakemberek és a tanárok nagyon fontos szerepet játszhatnak
a fiatalok oktatásában; 2019-ben a GEYC részt vett egy Fiatal Digitális
Vezetők nevű, egész Európára kiterjedő projektben, amelynek célja az
volt, hogy Európa-szerte képezzék a fiatalokat a digitális állampolgárság,
a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség területén. Iskolai
workshopok, tanári képzések és tanárok által az iskolákban tartott
workshopok vizsgálatával, számos következtetésre jutottunk: [22]
◆

◆
◆

68% -kal növekedett a diákok ismerete a gyűlöletbeszéd
megjelöléséről, és összehasonlíthatóan nőtt a tudásuk arról,
hogyan lehet online hozzájárulást adni és fogadni;
56% -os növekedés a hallgatók ismeretében az online hozzájárulás
megadásáról és fogadásáról;
A fiatalok 77% -a úgy érezte, hogy más módon viselkedik online,
miután a workshopok során megtanulta, hogyan lehet pozitívabb
benyomást kelteni az interneten;
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◆

◆
◆

18% -os növekedés a diákok részéről abban, hogy odafigyeljenek a
nyelvezetre, amikor online nézeteltérésük van másokkal, hogy
elkerüljék a bántalmazást;
12% -kal növekedett a diákok hajlandósága arra, hogy online
meghallgassák és megértsék mások véleményét;
27% -kal növekedett a tanárok magabiztossága abban, hogy
milyen gyakorlati lépéseket tehetnek a hallgatók pozitív
internethasználatának elősegítése érdekében.

„Senki sem magyarázta el nekünk, miért olyan fontos a felelősségvállalás
az online környezetben ... Megértettem, hogy nem szabad elhinni mindent,
amit az interneten látunk, és hogy tájékozottabbnak kell lennünk, még ha
fiatalok is vagyunk.” (YDL hallgató, Románia)

A fiataloknak technikai szaktudásra és inspirációra van szükségük a
pluralista és tiszteletteljes digitális közösségek létrehozásához. Ennek
elérése érdekében az ifjúsági munkásoknak nem csak el kell
magyarázniuk az információs és kommunikációs technológiák
működését (amit gyakran „digitális írástudásnak” neveznek), de meg is
kell mutatniuk a fiataloknak, hogyan tükröződhet online a valós világban
pozitív, proaktív magatartás. Ha széles körű egyetértés született a
„digitális készségek” iránti igényben (ideértve mindent, a kódolástól és az
internetes kereséstől kezdve a közös szoftverekig, mint például az Excel),
figyelmünket a „digitális polgárságra” kell irányítanunk, feltárva az online
platformoknak a polgári életre gyakorolt hatását. [23]
Kapcsolatba lépni a fiatalokkal a közösségi média témájában, trükkös
lehet az ifjúsági szakemberek számára. Gyakran úgy érezhetik, a fiatalok
„mindent tudnak” az online jelenlétükről, de ez messze van az igazságtól.
Vezetni kell őket a helyes online döntés meghozatalában; az álhírek
azonosításában; és abban, hogy megfelelően tudjanak reagálni a
gyűlöletbeszédre és az internetes zaklatásra. A fiatalok számára
jóváírásokat nyújtani hozzáértésükért és segíteni őket abban, hogy
jobban odafigyeljenek a kihívásokra, amelyekkel a digitális világban való
jelenlét során szembe kell nézniük, egyértelműen nem könnyű dolog.
Hasznos lehet a non-formális oktatás, amely a cselekvéses tanuláson, a
figyelemmel követésen és visszakérdezésen alapul, mivel ez arra ösztönzi
a fiatalokat, hogy vállalják az online identitásuk tulajdonjogát, fokozzák az
önbizalmat a kockázatok és fenyegetések kezelésében, és pozitívan
fejlesztené digitális interakcióikat. Ötletek, amikkel segíthetjük a
fiatalokat:
◆

Fejlesszük a kritikus gondolkodást
kommunikációs készségeket;

és

az

erőszakmentes
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◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆

Legyünk őszinték velük: magyarázzuk meg az őket érintő
kockázatokat és fenyegetéseket;
Utasítsuk őket, hogy soha ne adjanak ki személyes információkat
online;
Soha ne szervezzenek személyes találkozót olyannal, akivel online
ismerkedtek meg;
Ne tegyenek közzé képeket magukról az interneten és ne
küldjenek elektronikusan fotókat;
Soha ne válaszoljanak szuggesztív, obszcén vagy zaklató
üzenetekre;
Legyenek tudatában a „Blokkolás” és a „Jelentés” lehetőségeinek a
közösségi hálózatokon, valamint egyéb olyan támogatásoknak,
amelyeket a sértő / nem megfelelő tartalmakkal kapcsolatban
kaphatnak;
Támogassuk őket ellen-narratívák létrehozásában;
Emlékeztessük őket, hogy amit közzétesznek, felhasználható
ellenük, és semmi sem törlődik, miután közzétették;
Győződjünk meg arról, hogy megértik az adatvédelmi
beállításokat, és használják is ezeket;
Tanítsuk meg nekik, hogy hozzanak létre erős jelszavakat, és ne
osszák meg őket senkivel;
Biztosítsuk újra őket, hogy az ifjúsági szakemberek, a szüleik
és/vagy tanáraik segítséget nyújthatnak minden olyan esetben,
amikor
aggódnak,
megsértik
őket,
szoronganak
vagy
elszomorodnak egy online esemény miatt.

Ahelyett, hogy technikai szakértő lenne, a digitális ifjúsági szakembernek
kompetenciáival kell rendelkeznie, hogy az online navigáción keresztül
irányítsa a fiatalokat, támogassa őket digitális identitásuk kiépítésében,
ösztönözze kritikus gondolkodásukat és innovatív megközelítésüket, és
felhatalmazza őket arra, hogy biztonságosan irányítsák kapcsolataikat
online, azáltal, hogy felhívja figyelmüket a lehetséges kockázatokra és
veszélyekre, valamint az ezek kezelésére szolgáló különféle
megoldásokra.
Végül, de nem utolsósorban, az egyik kulcsfontosságú szempont
számunkra, ifjúsági szakemberek számára, hogy nem eszközökkel a
kezükben születtünk, ezért tisztában kell lennünk azzal, hogy mi is sokat
tanulhatunk a fiataloktól. „Inkább kérjük meg gyerekeinket, hogy tanítsák
meg a különféle közösségi média platformok használatát. Amikor a
gyerekek úgy érzik, szakértők valamiben, sok falat engednek lebomlani.”
[24]
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Napjainkban az internet és a technológia kialakította az együttműködés
és a kölcsönös megértés nyelvét, amit helyesen használva, a digitális
ifjúsági munka nagyban hozzájárulhat a fiatalok nemformális
oktatásához. A technológia kultúra-formáló szerepéről szóló vita eltérő
megértést ad arról, hogy mire is való az internet, de kétségtelen, hogy a
technológiák fontos szerepet játszhatnak digitális kultúránkban,
tekintettel a széles körű hozzáférhetőségre, interaktivitásra és
kapcsolódási lehetőségekre, amelyek a mai internetet jellemzik. Ezenkívül
minden digitális eszköz, mivel eszköz, számos módon és kontextusban
felhasználható. Az ifjúsági szakemberek kreativitásuknak köszönhetően
elérhetik és megragadhatják velük a fiatalokat, döntő szerepet játszva a
társadalmi kirekesztés különféle formáinak megelőzésében.
A következő fejezetben bemutatjuk, hogyan hozhatnak létre az ifjúsági
szakemberek erőfeszítéseik összekapcsolásával olyan tevékenységeket és
tartalmakat a fiatalok számára, amelyek arra ösztönözhetik őket, hogy
valami újat fedezzenek fel és tanuljanak meg, valamint motiválhatók a
társadalmi tevékenységekbe és oktatásba való bekapcsolódásra.
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A játék és a társas eszközök megértése

Mielőtt megnéznénk a játék és a társas eszközök kapcsolatát, valamint
azt, hogy ezek milyen hatással lehetnek az ifjúsági munkára és a
nemformális oktatásra, fontos megérteni, hogy mit jelentenek ezek a
fogalmak.

Játék
A játék, mint szórakozás nagyobb méreteket ölt, mint valaha; a játékipar,
a mobil játék megjelenésével, egyre több embert von be a játékba. Sőt, a
mobil játék előretörése lehetővé tette a közönség diverzifikációját, utat
nyitva a játékokhoz emberek tömegei számára. Számos játék
szerepjátékra és szimulációra épül, hasonlóan az ifjúsági munkához és az
oktatásfejlesztéshez. Jelentős munkát fektettek a játékokkal kapcsolatos
oktatásba és képzésbe (játék alapú tanulás), valamint a társadalmi
kérdések kezelésébe (játékok a változásért). [1]
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A Tehcnopedia szerint [2] a játék (angolul gaming) az elektronikus
játékokra utal, amit konzolokon, számítógépeken, mobiltelefonokon, vagy
más eszközökön lehet játszani. A játék egy árnyalt kifejezés, amely a
rendszeres játékokra utal, feltehetőleg hobbiként űzve. Noha a játék
hagyományosan
magányos
kikapcsolódási
forma,
az
online
többszemélyes
(multiplayer)
videojátékok
népszerű
csoportos
tevékenységekké is tették a játékot. Azt a személyt, aki játszik, gamer-nek,
vagy player-nek hívják, ami játékost jelent.
A „videojáték” kifejezés mindent magába foglal az egyszerű pasziánsztól
egészen a tömegesen multiplayer online játékokig (MMOG) egész
virtuális univerzumokkal, ahol a felhasználók interakcióba lépnek más
játékosokkal, és ahol tranzakciók - általában pontok vagy játékfejlesztési
lehetőségek, de néha valódi pénz is – szerepet kapnak.
A videojátékokat számítógépeken, laptopokon, kézi eszközökön,
játékkonzolokon - és egyre növekvő gyakorisággal - telefonokon és
táblagépeken játsszák. Néhány játékot eszközökre vásárolnak és
telepítenek, másokat az internetről töltenek le, néhányat pedig kizárólag
online játszanak. [3]
Különböző játékfajták léteznek, például akció és kaland (olyan játékok,
amelyekben a játékos bejárja és felfedezi a környezetet, gyakran harccal
és rejtély-elemekkel), sport (a való világ profi sportjainak stratégiáját és
fizikáját szimuláló játékok), vagy szimuláció (óriási kategóriája azon
játékoknak, amelyet általában valós tevékenységekre, például
mezőgazdaság, repülés, belsőépítészet, várostervezés szimulálására
terveznek). Az oktatási környezetben használt játéktípusok esetében a
kutatások két kategóriát különböztetnek meg: videojátékok, amelyeket
tisztán szórakoztató célra terveztek, és komoly játékok, amiknek célja,
hogy tanítsák, vagy segítsék a tanulókat speciális készségek, vagy
tartalmak elsajátításában.
Sokkal több olyan műfaj létezik, amely folyamatosan változik attól
függően, hogy melyik platformon játsszák, valamint sok népszerű játék
egyszerre többféle műfaj ötleteit és mechanikáját foglalja magában.
Például vannak olyan szerepjátékok, amelyek jellemzően egy feladat elé
állítják a játékosokat vagy egy virtuális világban történő küldetésre küldik
őket, ahol rejtvényeket kell megoldaniuk, vagy akadályokat és ellenfeleket
kell leküzdeniük. Ezeknek a játékoknak a hozzáadott dimenziója az, hogy
a játékosok online karaktert készítenek maguknak a karakterek
paramétereinek beállításával, és gyakran csatlakoznak egy klánhoz vagy
törzshöz, akikkel utána együttműködnek.
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A játék-ipar hardverének második jelentős technológiai előrelépése a kézi
mobil eszközök műszaki képességeinek fejlődése és elterjedése volt. Ez
elősegítette a valós idejű interaktív játékok megjelenését, amelyek
kapcsolódnak a játékosok földrajzi helyzetéhez és közösségi média
profiljaihoz. Olyan játékok ezek, mint a Farmville és a Candy Crush,
amelyek mindegyike a valós munka feladatait és eredményeit utánozza,
és a játékkal integrálja a barátokkal való együttműködést és interakciót. A
lehetőség, hogy a játékosok együtt játszhatnak és segíthetik valós
barátaikat ilyen alkalmi és hozzáférhető módon, hozzájárulhat a valódi
kapcsolatok épüléséhez.
Ami a tanítást illeti, a modern oktatási rendszer is alkalmaz technológiákat
az oktatás terjesztésére. Ezenkívül a digitális játékok és az alkalmazott
tudományok növekvő használata a tanulási környezetben, mind az
oktatók oktatását, mind a hallgatók tanulását befolyásolja, mivel a játék
alapú tanulás sikeresen felhasználható mind a tanulás, mind az oktatás
fejlesztésére.

Ugyanez vonatkozik a nemformális oktatásra és az új lehetőségekre,
amelyeket a technológia és a játék alapú tanulás kínál az ifjúsági
szakemberek és oktatók számára. A játék révén kialakult dinamika
segítheti a fiatalokat egy-egy témában a készségek és érzelmi
kapcsolatok
fejlesztésében,
valamint
ösztönözheti
őket
az
együttműködésre, a kommunikációra és a csapatban történő
munkavégzésre. Ezenkívül lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy új
módszereket fedezzenek fel a célok és célkitűzések interaktív
megvalósítása érdekében. Mindemellett a videójátékok, mint bármely
más kulturális erőforrás, alapvető eszközök a társadalmi és kulturális
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tanulásban, olyan szocializációs eszközök, amelyek társadalmi
kompetenciákat és készségeket biztosítanak a játékosok számára. Az
ifjúsági munkának tehát be kell építenie a játékot, mint hatékony oktatási
eszközt, amely gazdagítja oktatási projektjeiket, és figyelembe kell vennie
a videojátékokat is, mint olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik
számunkra különböző tevékenységek, például játékversenyek, alkotói
kultúra, csapatépítési tevékenységek vagy digitális történetmesélés
kidolgozását. Ezekről a példákról fejezetünk második részében írunk
bővebben.

Társas eszközök
A következő rész jobb megértése érdekében röviden nézzük meg, mit
jelent a közösségi média, a társadalmi eszközök és különösen a társadalmi
tanulási eszközök fogalma
◆

◆

A közösségi média olyan webhelyekre és alkalmazásokra utal,
amelyeket arra terveztek, hogy az emberek gyorsan, hatékonyan és
valós időben osszák meg a tartalmakat. Sokan a közösségi médiát az
okostelefonon vagy táblagépen lévő alkalmazásokként definiálják, de
az igazság az, hogy ez a kommunikációs eszköz számítógépeken
indult. Ez a tévhit leginkább abból a tényből származik, hogy a legtöbb
közösségi média felhasználó eszközökön keresztül fér hozzá
alkalmazásokhoz. A közösségi média hozzájárulhat az egyén
kapcsolatainak erősítéséhez a valódi vagy online közösségekkel, és
hatékony marketing eszköz lehet a vállalatok, vállalkozók, nonprofit
szervezetek, érdekképviseleti csoportok, politikai pártok és kormányok
számára. Több típusú közösségi média létezik, például blogok, üzleti
és vállalati közösségi hálózatok, fórumok, közösségi játékok, videó
megosztás, együttműködési projektek stb. [4]
A társadalmi eszközök olyan eszközök, amelyek a közösségi médiát
használják annak lehetővé tételére, hogy az emberek számítógépes
kommunikáción keresztül találkozzanak, kapcsolatba lépjenek vagy
együttműködjenek, és online közösségeket alakítsanak ki. Például, a
társadalmi elemző eszközök értékesek a közösségi média
mérőszámainak mennyiségi elemzéséhez, amelyek gyakran a
közösségi média saját csatornáin zajlanak. Lehetővé teszik a vállalatok
számára, hogy adatokat gyűjtsenek a közösségi média csatornáiról,
például a rajongók számáról és az elkötelezettség arányáról. Másrészt
vannak olyan közösségi lehallgatási eszközök, amelyek kiszűrik és
kivonják az online beszélgetéseket a közösségi média platformjairól.
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◆

Segíthetnek kiszűrni a jelentéseket és érzelmeket az online zaj
tömegéből. Sok más társadalmi eszköz is létezik, de amiket mi be
szeretnénk bemutatni, azok a társadalmi tanulási eszközök.
A társadalmi tanulási eszközök olyan pedagógiai és andragógiai
célokra használt eszközök, amelyek társadalmi szoftvert és/vagy
közösségi médiát használnak annak érdekében, hogy megkönnyítsék
a tanulást az egyének és a rendszerek közötti kölcsönhatások révén.
Ezenkívül lehetővé teszik a felhasználók és/vagy a szoftver közötti
interakciót, amely új szempontot hozhat a tanulásba. [5] A szociális
tanulási eszközöket az iskolákban is használják a tanításhoz, valamint
a vállalkozások, képzés céljából. Az iskolai környezetben a szociális
tanulási eszközök nemcsak a felhasználót (hallgatót), hanem
gondozóját és oktatóját is érinthetik. Másfajta megvilágításba helyezi
a hagyományos tanulást, amely hatással van a hallgatóra és az ő
támogatási körére. A vállalatok is használnak társadalmi tanulási
eszközöket. Az osztályokon belül és a csoportok közötti ismeretek
átadásának javításához használják őket. A vállalkozások ezen eszközök
széles skáláját használják a társadalmi tanulási környezet
megteremtéséhez.

Mindemellett számos társadalmi tanulási eszköz létezik kizárólag oktatási
célra is. Amikor az oktatásról beszélünk, akkor formális, nemformális és
virtuális tanulásra utalunk. Az oktatási rendszer sikerrel alkalmazta a
technológiát a diákok oktatásának eszközeként, mind az iskolában, mind
pedig az iskolán kívül és bebizonyosodott, hogy a fiatalok jól boldogulnak
ezekkel az új módszerekkel. A társadalmi tanulási eszközök, beleértve a
Moodle-t, a Khan Akadémiát, a TED-Ed-t és a TeacherTube-ot, az
iskolában és otthon is felhasználhatók, ha van internetelérés. Például a
Khan Akadémia tökéletes példa arra, hogy a fiatalok hogyan tudnak videó
oktatóprogramokon keresztül könnyebben tanulni, illetve ezen
túlmenően kvízekkel vagy saját fejlesztő gyakorlatokkal is tudják képezni
magukat.
A Skype, mint telekommunikációs eszköz is lehetőséget ad az ifjúsági
szakemberek számára, hogy kapcsolatba lépjenek a tőlük távol
lévőfiatalokkal, de használható arra is, hogy a workshop során tartott
együttműködési megbeszélésekbe bevonják a betegség miatt otthon
tartózkodó fiatalokat. A YouTube is kiváló társadalmi tanulási eszköz lehet
az oktatásban: videókat lehet rajta bemutatni az osztályban különböző
témákról, vagy segíthet a fiataloknak, ha valamilyen kutatást végeznek,
esetleg házi feladatuk elkészítésében vagy egyszerűen csak további
ismereteik elmélyítésében. A YouTube-nak számos olyan platformja
létezik, amely oktatási szempontból hasznos társadalmi tanulási
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eszköznek bizonyult. A TED Talks csatornáján elérhető videókkal
megbízható előadók kiváló elképzeléseit ismerhetjük meg. Ezeken a
videókon különböző témákat és kérdéseket tárgyalnak az előadók, tudást,
véleményt vagy tényeket osztanak meg; verseket szavalnak el, vagy
beszédeket mondanak. Oktatás céljából a TED létrehozta saját TED-Ed
nevű platformját, amely lényegében rövid TED Talks videókat jelent. Ezek
információs vagy áttekintési célokra használhatók különféle témákban.

A játék és szociális eszközök az ifjúsági munka támogatásában
A digitális játékok és az ifjúsági kultúra technológiai innovációjának
jelenlegi légkörében folyamatosan új és fejlődő tendenciák lépnek fel.
Valójában az új generációknak nincs lehetősége összehasonlítani
mindennapi életüket az internet előtti világgal.
Ezért az ifjúsági munkának foglalkoznia kell a mai oktatási kihívásokkal, és
a tanulási folyamatot hozzá kell igazítania a fiatalok igényeihez és
profiljaihoz a digitális játékalapú tanulás használata és a „játékosítás”
révén. Míg a digitális játékalapú tanulás egyensúlyt kínál a leckék és az
oktató játékmenet között, a játékosítás magában foglalja a játékokból
származó elemek, például szintek vagy pontok elérését és hozzáadja
ezeket az leckékhez. Az alapötlet ebben az esetben az, hogy az
esetlegesen kevésbé élvezetes órákat vonzóbbá tegye a fiatalok számára.
A játékok és a játékosítás felhasználhatók az egyén motivációjának
növelésére az ifjúsági munka iránt.
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A játékalapú tanulás segítheti az ifjúsági szakembereket, hogy
hatékonyabban foglalkozzanak a manapság egyre növekvő számú,
technológiát nélkülöző fiatallal. A digitális tanulási játékok valójában
egyesítik a mai technológiákat, lehetővé téve egy teljesen új szintű
interakciót, együttműködést és egyedülálló tanulási élményt. Ezenkívül a
digitális játékalapú tanulás vagy az e-tanulás kombinálhatja a tartalmakat
a videójátékokkal és a számítógépes játékokkal, hogy sikeresebben elérje
és tanítsa a fiatalokat. Az ifjúsági munkában a játékokat sokféle módon fel
lehet használni, mivel ezek hatékony eszközök a résztvevők készségeinek
fejlesztésére. Használhatók az emberek közötti jobb társadalmi és
kulturális megértés ösztönzésére és az elszigeteltség csökkentésére is;
illetve ösztönözhetik a személyes reflexiót és elősegíthetik a pozitív
csoportmunkát. A legfontosabb, hogy a digitális tanulási játékok
ösztönözzék a fiatalokat arra, hogy a tanulás határait olyan messzire
kitolják, amennyire csak lehet.
Az ifjúsági szakemberek és oktatók használhatnak játékokat és társadalmi
eszközöket
kurzusok
szervezéséhez
és
levezényléséhez,
csoportkommunikációhoz, a gondolkodás feltérképezéséhez és
ötletgyűjtéshez, kreatív ismétléshez, programozáshoz vagy az
előrehaladás értékeléséhez és a tanuláshoz való hozzáféréshez is.
Nézzünk meg néhány példát.

Kahoot!
A Kahoot! [6] egy játék alapú tanulási platform, amely megkönnyíti a
tanulási játékok vagy vetélkedők létrehozását, megosztását és lejátszását.
A Kahoot-nak! köszönhetően az ifjúsági szakemberek feleletválasztós
kérdések sorozatán keresztül értékelhetik a fiatalok különböző témákkal
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kapcsolatos ismereteit. A kérdések formátuma és száma a készítőktől
függ, melyekhez képeket, ábrákat és videókat is hozzáadhatnak, amik
növelik a fiatalok részvételi kedvét. Egy-egy játék után az ifjúsági
szakemberek bátoríthatják a fiatalokat saját Kahoot! létrehozására és
megosztására ugyanabban, vagy esetleg más témában. Kahoot! játszható
csapatokban is, ahol minden csapat megoszthat egy telefont, táblagépet
vagy laptopot. A Kahoot! játék közben kialakult csapathangulat segítheti
a fiatalokat az együttműködési készségük, csapatmunka-készségük,
vezetői képességeik és a jó kommunikáció fejlesztésében, miközben jól
szórakoznak.

A fénykép-kihívás és digitális történetmesélés
A következő játék nagyon érdekes és vonzó a fiatalok számára is. A lényeg,
hogy a csapatokba osztott résztvevőknek fotókat kell készíteniük
mobiltelefonjukkal, amelyek megfelelnek a játékot irányító ifjúsági
szakember (tréner) által bemutatott kritériumoknak. A kritériumokról a
tréner maga dönt. Lehet ilyen például egy csoportkép készítése egy
állattal, egy véletlenszerű emberrel az utcán, egy őrült fénykép az egész
csoportról vagy valamilyen táncmozgás egy nyilvános téren. Ez a
tevékenység tökéletesen illik a fiatalok csapatmunkájának és
kreativitásának fejlesztéséhez, mert a csoportok közötti egészséges
verseny azt fogja eredményezni, hogy nem csupán jók akarnak lenni, de
a legjobbjukat fogják nyújtani. A fiatalok többet fognak megtenni, mint
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amennyire szükség van, és maga a tevékenység segít a résztvevőknek
abban, hogy megtegyenek valamit, ami kívül esik a komfortzónájukon.
Hogy még érdekesebb és digitálisabb legyen a kihívás, a fiatalok feladata,
hogy fotóikat és videóikat a digitális történetmesélés segítségével
mutassák be. A digitális történetmesélés egy viszonylag új kifejezés.
Lényege, hogy a mindennapi emberek digitális eszközöket használnak a
történetük elmeséléséhez. A digitális történetek gyakran vonzó és
érzelmileg magukkal ragadó formában jelennek meg, és interaktívak is
lehetnek.
Mialatt a fiatalok részt vesznek a saját digitális történeteik
megtervezésének,
létrehozásának
és
bemutatásának összetett
lépéseiben, több készséget is fejleszthetnek, például írási készségeket egy
forgatókönyv megírásával, vagy szervezési készségeket a feladatok szűk
határidejű beosztásával. A technológia használatának megismerése olyan
készség, amelyet különféle eszközök, például digitális fényképezőgépek
és multimédiás szerzői szoftverek használatán keresztül lehet elsajátítani.
A prezentációs készségeket pedig a történet egy közönség számára
történő bemutatása révén gyakorolhatják. Ezért a következő tevékenység
segít nekik saját anyaguk elkészítésében, és a digitális médián keresztül
„el kell mesélniük” minden jelenet mögötti történetet.
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Mindomo
Az elmetérképeket hatékonyan lehet használni a nemformális
oktatásban, akár magánszemélyek, akár egyazon elmetérképen dolgozó
csoportok által. Az elme feltérképezése révén az ifjúsági szakemberek a
fiatalokat nem csak a fogalmak széles skálájának elsajátításához
vezethetik, hanem az alapvető tanulási és gondolkodási készségek
fejlesztéséhez is, mint az új ötletek generálása, információk összefoglalása
és rendszerezése, problémamegoldás, döntéshozatal, bizonyítékok
felhasználása az állítások alátámasztására, pontos tervezés. Ezért az
ifjúsági szakemberek számára jó módszer az elmetérképek létrehozására
egy digitális eszköz, mint a Mindomo.
A Mindomo [7] egy online, web alapú elme-feltérképező eszköz, melynek
lényegi funkciója csak a legfejlettebb elme-térképező alkalmazásokban
található meg. A Mindomo elérése ugyanolyan egyszerű, mint bármely
modern böngésző megnyitása, ha rendelkezésre áll internet. A Mindomo
felhasználható az ötletbörze eredményeinek összerendezésére, a
kidolgozandó
és
tanulmányozandó
témák
elmetérképének
elkészítéséhez, valamint segítheti az ifjúsági szakembereket óraterveik
elkészítésében és kutatási anyagaik összegyűjtésében.

CodinGame
A kódolás megtanulásának, vagy legalább az ezzel kapcsolatos alapvető
ismereteknek, a korai életkortól kezdve a fiatalok oktatásának általános
részévé kell válnia. Valóban lehet érvelni amellett, hogy a kódolásban való
jártasság a jelen és a jövő generációinak egyik legfontosabb készsége.
Következésképpen az ifjúsági szakembereknek érdekessé kell tenniük a
fiatalok számára a kódolást, például játékos módon, hogy elsajátíthassák
ezt a képességet.
A CodinGame [8] egy a legfejlettebb platformok közül. Sokféle feladatot
és játéktémát tartalmaz, valamint több mint 25 programozási nyelvet,
amelyekben a fiatalok megoldásaikat írhatják, beleértve a Java,
JavaScript, PHP, Python, Ruby, C#, C++, C, Perl, Scala és egyéb más
nyelveket. A platformon több mint 1,5 millió tag van, rendszeres globális
versenyekkel,
az
egyéni
feladatok
mellett.
Népszerűségének
köszönhetően számos amerikai és nemzetközi vállalat használja, mint
hatékony költségmegtakarító toborzási eszközt - a legmagasabb
pontszámmal rendelkező játékosoknak nagy esélyük van valódi
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programozói munkahelyek megszerzésére olyan cégeknél, mint az EA
Games, az Adobe, a Nintendo, a Bank of America, vagy a Warner Bros.

Sőt, a CodinGame-ben a fiatalok játszhatnak barátaikkal vagy kollégáikkal,
és részt vehetnek nemzetközi kódolási versenyeken is. A CodinGame-nek
köszönhetően a felhasználók tovább fejleszthetik készségeiket a világ
legnagyobb kihívást jelentő problémáinak megoldásával, új koncepciók
megismerésével, mindezt a legjobb fejlesztők által inspirálva.

Cesim Projekt
Az üzleti szimulációk, a komoly játékok és a tanulási eszközök
kifejezéseket felváltva használják az oktatók és gyakran maguk a
fejlesztők is. Az üzleti szimuláció kiváló eszköz az oktatók és az ifjúsági
szakemberek számára, hogy megragadják csoportjaik figyelmét és
javítsák üzleti készségeiket. Vegyük például a Cesim Projekt-et.
A Cesim Project [9] egy csapat alapú, interaktív projektmenedzsment
szimuláció. Ez lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy megtapasztalják
egy olyan projekt menedzsmentjének dinamikáját, amely egy szélesebb,
több projektet tartalmazó program része, egymástól függő projektekkel.
Középpontjában a projektmenedzsment, a csapatmunka és a vezetés, a
hatékony együttműködés és a kommunikáció áll.
Ennek az interaktív projektmenedzsment-szimulációnak köszönhetően
az ifjúsági szakemberek bevonhatják a fiatalokat négy egymástól függő
projektbe. Minden csapattag szerepe egy projekt menedzselése, a csapat

38

JÁTÉKOS ÉS TÁRSAS ESZKÖZÖK

célja pedig egy több projektből álló program teljesítése. A saját
projektjeikért felelős projektvezetők arra törekszenek, hogy a
legmagasabb minőségben, a legkevesebb költséggel és időben
befejezzék a projektjüket a költségvetési megkötések mellett. Minden
projektnek megvannak a saját feladatkövetelményei, amelyeket össze
kell egyeztetni a csapat tagjainak készségeivel. A projektvezetők
döntenek a projektfeladatok rangsorolásáról, a túlórákról, a váratlan
változásokra való felkészülésről, a feladatok kiszervezéséről és a
projektcsoport összetételében bekövetkező lehetséges módosulásokról.
A csapat végső célja az egész program teljesítése, a sikeres csapatok erős
kommunikációs készségekről tehetnek tanúbizonyságot, továbbá az
egyéni- és csapatcélok közötti ügyes egyensúlyozásról is.
Egy ilyen szimulációs játék várható eredményei: a kommunikációnak,
mint kritikus elemnek a projektmunkában való mélyebb megértése; az
együttműködési és kompetitív kölcsönhatások jobb megértése egy olyan
környezetben, amely teszteli az emberek közötti készségeket; betekintés
a projekt céljainak szisztematikus mérésébe, mint amilyenek a fő
mutatók, az idő, a költség és a minőség; és a véleménykülönbségek,
valamint a csapatmunka készségek eltéréseinek felértékelése.

Moodle
A Moodle egy olyan tanulási platform, amelyet arra terveztek, hogy az
oktatók, az adminisztrátorok és a tanulók számára egyetlen robusztus,
biztonságos és integrált rendszert biztosítson a személyre szabott tanulási
környezetekhez.

A Moodle-nak köszönhetően az ifjúsági szakemberek saját e-tanulási
kurzusokat hozhatnak létre és bevonhatják célcsoportjukat. A Moodle
képes mind a kis csoportok, mind a nagy szervezetek igényeinek
kielégítésére. Web alapú, így a világ bármely pontjáról elérhető. Az
alapértelmezett mobil-kompatibilis felülettel és a böngészők közötti
kompatibilitással a Moodle platformon található tartalom könnyen
elérhető és egységes módon jelenik meg a különböző böngészőkön és
eszközökön. Ezenkívül az ifjúsági szakemberek üzenetekkel, fórumokon
és mobil értesítések útján kommunikálhatnak a fiatalokkal, így könnyen
figyelemmel kísérhetik előrehaladásukat.
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Szociális eszközök
támogatásához

a

kommunikáció

és

társadalmi

aktivizmus

Mint már korábban említettük, a közösségi média lehetőséget nyújt a
fiatalokkal való kommunikációra a személyes találkozókon kívüli
beszélgetések által, valamint lehetőséget teremt a kapcsolatok
elmélyítésére a közösség-érzet fenntartásával. Sok nagyszerű példa van
arra, hogy a közösségi média hogyan használható fel az ifjúsági
munkában, bevonva a fiatalokat az érdeklődési körüknek megfelelő
tevékenységekbe,
ösztönözve
a
pozitív
elkötelezettséget,
a
közösségépítést és a tudásmegosztást.

Az olyan közösségi média csatornáknak köszönhetően, mint a Facebook,
az Instagram vagy a Twitter, az ifjúsági szakemberek előmozdíthatják
saját munkájukat, és felhívhatják a figyelmet egy-egy aktuális témára. Az
aktivizmus a közösségi médiában arról szól, hogy felhívják a figyelmet
bizonyos témákra, növelik a tudatosságot azzal kapcsolatban és eközben
különböző
webhelyeket
használnak
eszközként
munkájuk
támogatásához. Internetes tevékenységük során az aktivisták
információt, képeket, híreket osztanak meg, like-olnak, hozzászólnak a
témákhoz és vitákat indítanak. A közösségi média platformok a
korábbiakhoz képest nagyban megkönnyítették a mozgósítást; az
összejövetelek, a megbeszélések és a tiltakozások megszervezését.
Különösen az online kommunikáció hatékonysága és gyorsasága, illetve
a bárki számára hozzáférhetőség révén, legyen az fogyatékkal élő, vagy
fogyatékkal nem élő; különböző korú, nemű, vallású és anyagi helyzetű
ember, bárhol a világon.
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Ma sokkal könnyebb egy fontos társadalmi kérdéssel kapcsolatos
tartalmas üzenet elküldése és terjesztése. Óriási szerepe van például a
közösségi médiának a második világháború óta nem látott, az elmúlt
néhány évben nagy nyilvánosságot kapott menekültválság alatt nyújtott
segélyek és támogatások megfelelő helyre történő eljuttatásában, illetve
a menekültek befogadásában. A közösségi média és okostelefonok a
menekültek számára fontos kommunikációs eszközként is szolgálnak, és
a világ többi részének is segítettek a tájékozódásban, valamint az
eseményekkel kapcsolatos tudatosság kialakításában. Mindemellett
segítséget nyújtottak a menekülteket támogató önkénteseknek és
aktivistáknak is. A Twitter 2015-ös trendje a #RefugeesWelcome hashtag
lett, ami sokat elárul a közösségi média ilyen fajta szerepéről.
Másrészt, a közösségi média platformok, mint a YouTube, kiváló felületnek
bizonyultak az oktatás során felhasznált források tárolására is. Az ifjúsági
szakemberek érdekes és motiváló videókat választhatnak ki, amelyek
kiegészítő forrásként használhatók az általuk kialakított tanulási
környezetben. Kiegészítő információkat nyújthatnak, vagy valódi példákat
mutathatnak be, továbbá vizuális módszerként szolgálhatnak a fiatalok
számára egy megoldandó probléma lépésről lépésre történő
leküzdéséhez. Egyesek jobban dolgoznak vizuális elemek segítségével,
mások pedig jobban tanulnak, ha közvetlenül szerezhetik be a
felhasználni kívánt információt. A YouTube segítségével az ifjúsági
szakemberek többféle módszert kínálhatnak a probléma megoldásának
bemutatására, hogy mindenki képes legyen az igényeinek leginkább
megfelelő módon tanulni.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a jól elvégzett digitális ifjúsági munka
sok előnnyel járhat a fiatalok számára. Fontos, hogy az ifjúsági
szakemberek és az oktatók megértsék a fiatalok digitális
kommunikációjának új módját, és a technológiával szembeni pozitív
hozzáállás kialakításán keresztül megtalálják a fiatalokkal való könnyebb
és hatékonyabb kommunikáció módjait.
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Az ifjúságpolitikában kifejezetten fontos, hogy az információs társadalom
digitalizációját lehetőségként kezeljük és aktívan használjuk. A fiatalok
úttörőnek számítanak a digitalizáció világában és az új médiatechnológiák használatában. Ezen okból kifolyólag különböző
veszélyeknek is ki vannak téve. Emiatt fontos a média és információs
műveltség fejlesztése és erősítése a serdülők, a családok és az ifjúsági
szakemberek körében. [1]

Információs műveltség
Az információbőség folyamatossága miatt nem mindig egyszerű kiszűrni
a releváns tartalmakat. Az egyes témákkal életükben először találkozó
fiatalok számára ezen a területen a kritikus és hozzáértő
információkezelés segíthet.
Az információs műveltség az a képesség, amely segítségével felismerjük,
ha egy speciális helyzet vagy probléma megoldásához információra van
szükségünk, és ezt az információt képesek vagyunk előkészíteni, értékelni
és megfelelő módon felhasználni.
Az internetről és online forrásokból származó információ kritikus kezelése
és értékelése a mai digitális világban olykor különösen nehéz. Pontosan
ezért fontos, hogy az ifjúsági szakemberek megfelelő információs
műveltséggel rendelkezzenek, hisz így át tudják adni a tudásukat a
fiataloknak és jó példával járhatnak el online információk kezelését
illetően.

Médiaműveltség
Az információs műveltség mellett a médiaműveltség is a digitális
társadalom kulcskészségei közé tartozik. A digitális média az élet minden
területén megtalálható: a munkában, az iskolában, a szabadidőben,
otthon, vagy amikor épp úton vagyunk. Pontosan ezért fontos, hogy a
médiát felelősségteljesen, kritikus és kreatív szemlélettel kezeljük,
amiben a médiakompetenciák vannak segítségünkre.
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A médiaműveltség egyet jelent az új és a régi média egyéni használatával,
annak alkalmazási lehetőségeinek ismeretével, az aktív tervezéssel, a
kritikus szemléletmóddal, valamint a médiában rejlő veszélyek
ismeretével és ezek megfelelő kezelésével.
A médiaműveltség alapja, hogy az emberekre önálló, szociálisan aktív
egyénekként tekint. Ezért is különösen fontos, hogy a fiatalokat már a
kezdetektől a média aktív, produktív és biztonságos használatára
buzdítsuk.
A médiaműveltség nemcsak a fiatalok, de mindenki számára fontos.
Minél fontosabbá válik a média a gyerekek és a fiatalok életében, annál
magasabb követelményekkel kell a médiával foglalkozó ifjúsági
szakembereknek, tanároknak és más szakembereknek megbirkózni.
Az ifjúsági szakemberek digitális téren történő képzésével egyben a
fiatalokkal folytatott, mindennapi munkájuk során felbukkanó kihívásokra
is felkészítjük őket. Annak érdekében, hogy az ifjúsági szakemberek ne
veszítsék el a kapcsolatot, képesek legyenek segíteni a fiatalokon és
nyugodtan tudjanak kritikus helyzeteket is kezelni, elengedhetetlenek a
rendszeres képzések. Fontos, hogy ezek a képzések a limitált időkerettel
rendelkező ifjúsági szakemberek számára is elérhetőek legyenek,
valamint, hogy a képzés olyan eszközöket és módszereket mutasson be,
amelyek használhatóak a fiatalokkal végzett mindennapi munkában.
A továbbiakban az ifjúsági szakemberek képzéséhez használt eszközöket
és módszereket mutatunk be. Ezen eszközök és módszerek célja, hogy
fejlesszék az ifjúsági munkások digitális kompetenciáit, akik így
továbbadhatják ismereteiket a fiataloknak.

eLectures
Az eLecture [2][3][4][5] olyan digitális leckéket és kurzusokat jelent,
amelyek az interneten elérhetőek egy oktatási szolgáltató jóvoltából. Ezek
a felvételek jelzésekkel ellátott diákat, hangot és általában videót is
tartalmaznak. A távoktatásban az effajta eLecture használata egyre
elterjedtebb, elsősorban annak egyszerű előállítása miatt.
Az eLecture leckék mellé érdemes rendszeres meetinget is szervezni. Így
lehetőség nyílik a felmerülő kérdések megvitatására és az online leadott
anyag számonkérésére. Az ilyen meetingek az önálló tanuláshoz
biztosítanak intenzív támogatást.
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Az elmúlt években több, az előadások megalkotását és felvételét
elősegítő eszköz fejlesztése ment végbe. A kereskedelmi felhasználásban
ilyen eszköznek számít a Lecturnity az imc-től, a Captivate az Adobe-tól, a
VideoMS a Vilea-tól, vagy a tele-TASK a Hasso-Plattner-Institut Potsdamtól.
Az eLecture típusú előadásokat a hagyományos oktatás kiegészítőjeként
több egyetemen, főiskolán és oktatási intézményben használják.

Gilly Salmon 5 lépcsős modellje
Gilly Salmon modellje szerint a virtuális csoport-folyamatoknak 5
különböző fázisa van, amelyek tevékenységekkel, másnéven E-tivities-el
egészülnek ki.
5. szint: Önszerveződés
4. szint: Tudásépítés
3. szint: Információcsere
2. szint: Online szocializáció
1. szint: Hozzáférés és motiváció
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1. szint: Hozzáférés és motiváció
Ebben a fázisban a résztvevők először hozzáférést nyernek a virtuális
tanulási környezethez. Belépnek a rendszerbe, megismerkednek azzal
és elkezdik a tanulási folyamatot. Ebben a fázisban a résztvevőknek még
nem kell semmilyen feladatot végrehajtaniuk, elegendő, ha csendes
megfigyelőként szerepelnek.
2. szint: Online szocializáció
A második fázisban a résztvevők megismerkednek a technológiai
eszközökkel, kisebb feladatokat látnak el, informálódnak és egyszerű
témákban beszélgetnek. Elkezdik meghatározni saját szerepüket és
ezáltal létrehozzák a tanulócsoportot.
3. szint: Információcsere
Ebben a fázisban kezdődik meg az igazi információcsere. A résztvevők
feldolgozzák a tananyagot és megvitatják azt egymás között.
4. szint: Tudásépítés
A negyedik fázisban a résztvevők a saját tapasztalataikhoz kapcsolják a
tananyagot és mélyítik tudásukat. A tananyagra való reflektálással,
annak megvitatásával szélesítik a látókörüket. Az önszerveződés fontos
szerepet játszik ebben a fázisban.
5. szint: Önszerveződés
Az utolsó fázisban a résztvevők eldöntik, hogy mit szeretnének tanulni,
megszervezik saját tanulókörnyezetüket, eldöntik, hogy kivel kívánnak
együtt dolgozni és megvitatják ötleteiket.
Ezekhez a folyamatokhoz különböző előadások tartoznak, tevékenységek,
valamint moderátorok és tanárok, akik segítik a csoportok munkáját. Ezek
a tevékenységek a már korábban említett E-tivities-ek, melyek az online
tanulás kulcselemei, hisz csoportos természetüktől fogva elősegítik a
gondolkodási folyamatokat.
Az E-tivities-ek a résztvevők közti interakciókon és írásbeli
kommunikáción alapulnak. Ezeket a tevékenységeket ki lehet írni
csoportos és egyéni elvégzésre is. Nem számít, hogy milyen jellegű a
feladat (visszajelzést adni, összegzést készíteni, új projektbe kezdeni) az Etivities-ek minden esetben elősegítik az információcserét.
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Coffeecup tanulás
A Coffeecup tanulás [6] azokat a tanárokat célozza, akiknek nincs idejük
továbbképzésekre, de egy csésze kávéra igen. Egy Coffeecup lecke
ugyanis ennyi időt vesz igénybe. Ezek alatt a rövid alkalmak alatt
lehetőség nyílik a digitális kompetenciák mélyítésére és kávébabok
gyűjtésére.

A Virtuális Pedagógiai Egyetem Coffeecup tanulási módszere az igények
és követelmények felmérése után átültethető az ifjúsági szakemberek
képzésébe is. A továbbiakban a Virtuális Pedagógia Egyetem
koncepcióját mutatjuk be röviden.
Egy Coffeecup lecke 10-30 percet vesz igénybe. Minden befejezett modul
után a résztvevő meghatározott digitális kompetenciákat szerez,
melyeket a saját tanítási gyakorlatában tud felhasználni. A leckéket
otthon, egy kávézóban, vagy akár mobiltelefonról, útközben is el lehet
végezni. Minden alkalommal, mikor a tanároknak van egy kis
szabadidejük és éreznek magukban indíttatást, bejelentkezhetnek és
folytathatják a leckéket.
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Egy Coffeecup lecke felépítése:
(1) coffeecup oktatóvideó
A bevezetőt az aktuális coffeecup témához egy gyakorlatias videó adja.
(2) coffeecup jegyzet
A lecke legfontosabb tudnivalói egy jegyzetben vannak összegezve.
(3) coffeecup kvíz
Minden lecke végén egy önellenőrző kvíz található és minden
sikeresen elvégzett teszt után a résztvevő egy kávébabot kap.
A Coffeecup tanulás modulokból áll. Minden modul 5 leckét tartalmaz,
amelyek – a résztvevő korábbi tudásától függően – 10-30 percet vesznek
igénybe. Miután egy modulon belül mind az öt leckéhez tartozó kvíz
sikeresen kitöltésre került, úgy a rendszer automatikusan kiállít egy
igazolást az adott coffeecup modul elvégzéséről.
A coffeecup tanulási módszerben való részvételnek két feltétele van:
(1) Megfelelő eszköz (számítógép, mobiltelefon, táblagép, stb.), amely
interneteléréssel rendelkezik
(1) Egy felhasználói fiók az onlinecampus-profil.viertuelle-ph.at oldalon

Tweetup
A tweetup [7][8] szó a Twitter és a meet-up szavak összetételéből született
és egy olyan offline megbeszélést takar, amelyet a Twitter segítségével
szerveznek meg. Ezen a megbeszélésen, az adott témában közös
érdekekkel rendelkező emberek gyűlnek össze, hogy megvitassák a
gondolataikat. Az effajta megbeszélések megszervezése más közösségi
média oldalakon is megtörténhet, például Facebookon, vagy
Instagramon.
Ezt a gyakorlatot úgy kell elképzelni, például a kulturális szektorban, hogy
előre beállítasz egy hashtag-et, találkozol a többiekkel egy kulturális
intézetben, vagy egy kiállításon és együtt részt vesztek egy vezetett túrán.
Mindeközben a résztvevők tweetelnek a beállított hashtag-el, így a
követőik, valamint a hahstag-re feliratkozók kívülről nyomon tudják
követni az eseményeket és részt tudnak venni a diskurzusban. Ennek a
tevékenységnek pozitív PR hatása van a fogadó intézményre, ezért is lett
gyorsan népszerű a Tweetup-ok szervezése a múzeumok körében. A
kommunikáció ezen fajtája nemcsak a kulturális intézményekben, de a
tudomány és a kutatás területén is egyre népszerűbb.
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A tweetup jellemzői:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

különleges lehetőség eseményeken való részvételre
valós idejű tapasztalatcsere
eltérő időtartam (egy-két órától egészen akár napokig)
más, érdeklődő emberek megismerése
a résztvevők számára korlátozott hozzáférés
gyakorlati kutatási tárgyak kipróbálásának lehetősége
nyugodt légkör az izgalmas emberekkel való beszélgetésre

LearningApps
A learningApps.org [9] weboldal a tanulási és tanítási folyamatokat támogatja
multimédiás és interaktív modulokkal. Ezek a modulok megalkothatók online
és beépíthetők a tananyagba. A felület különböző, a diákok és a tanárok által is
használható sablonokat kínál (gyakorló feladatok, feleletválasztós tesztek,
keresztrejtvények, stb.) az anyag felépítéséhez.
A felület egy kutatási projekt keretében készült a berni Oktatási Egyetem, a
mainzi Johannes Gutenberg Egyetem, a zittau/görlitz-i Alkalmazott
Tudományok Egyetem, valamint jónéhány tanár összefogásával Svájcban.
A LearningApps célja, hogy a klasszikus kép és szöveg kombinációnál
több hang- és videóanyagot adjon hozzá a tanuláshoz.
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Az elkészített tanulási modulokon be lehet állítani, hogy privát,
osztálytermi, vagy más tanárok számára is elérhető használat szerint
legyen feltöltve. A felhasználási módok széles skálája kielégíti a tanulási
források metodológiai és didaktikai követelményeit: az alkalmazás fut
mobil eszközökön és a megalkotott modulok integrálhatók a már
meglévő platformokba.
A felület ingyenes tartalomkészítő eszközt kínál az iskoláknak és már
oktatási intézményeknek a multimediális eszközök használatának
bővítése céljából. A LearningApps.org 21 nyelven érhető el.

WhatsApp
A WhatsApp [10] egy 2009-ben alapított és 2014 óta a Facebook Inc
birtokában lévő instant üzenetküldő szolgáltatás. Az alkalmazás
segítségével a felhasználók szöveges üzeneteket, képeket, hang- és
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videófájlokat, dokumentumokat, valamint névjegyzék- és helyadatokat
képesek
megosztani
egymással
két
fős,
vagy
csoportos
beszélgetésekben. 2015 tavasza óta az internet alapú telefonálás is
elérhető az alkalmazásban. A WhatsApp legnagyobb riválisai a Signal,
Telegram és a Threema alkalmazások.

A WhatsApp használatához szükséges az alkalmazás telepítése az
okostelefonra, valamint regisztráció a saját telefonszámmal. A WhatsApp
azonban már nemcsak mobiltelefonról használható: a böngésző alapú
verzió 2015. január óta elérhető, amely segítségével hozzáférhetsz az
üzeneteidhez és újakat írhatsz az asztali számítógépedről, vagy a
laptopodról. A WhatsApp Web használatához a mobil telefonnak is
bekapcsolt állapotban kell lennie, valamint internet eléréssel kell
rendelkeznie. Egy QR kód beolvasása után hozzáférés nyerhető a
WhatsApp szerveréhez.
A WhatsApp asztali applikáció 2016 májusában debütált és a WhatsApp
Web-hez hasonlóan működik, annyi különbséggel, hogy először
telepíteni kell az asztali alkalmazást. Ezek után minden funkció elérhetővé
válik.
A WhatsApp felépítése miatt jól alkalmazható a belső kommunikációs
helyzetekre a kurzusokon, valamint egyéb oktatási szituációkban.
Természetesen más instant üzenetküldő szolgáltatások is használhatók a
WhatsApp alternatívájaként.
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Kollaboratív írás
Kollaboratív írásnak [11] nevezik azt, amikor több személy dolgozik
egyszerre ugyanazon a szöveges dokumentumon. Az internet előtt ez
szinte lehetetlen volt, de mára több online mód is elérhető. A szöveggel
való dolgozás az oktatási szektor számára kiemelkedően fontos. A
kollaboratív írás közvetlen oktatási munkát kíván a résztvevőktől (például
közös tartalomgyártás), valamint szervezési és koordinálási feladatokat
(például koncepció írás, jelentés készítés) is megkövetel.
Példák a kollaboratív írásra:
◆
◆
◆
◆
◆

Egy közös protokoll megalkotása telefon-, vagy videókonferencia
közben
Vázlatkészítés telefonálás közben
Kreatív írás
Ötletek gyűjtése egy adott témában
Közös témán való dolgozás

A kollaboratív íráshoz szükséges egy olyan program, amely megengedi a
valós idejű, közös szövegszerkesztést. Sok különböző program és
alkalmazás van erre, melyek megtalálhatóak a kereskedelmi
forgalomban, de ingyenes verziójuk is elérhetők.
A továbbiakban felsorolunk néhány kereskedelmi és ingyenes eszközt.
Kereskedelmi eszközök: Google Docs (üzleti), SubEthaEdit
Nyílt forráskódú: Google Docs (magán), Firepad, Etherpad, Gobby,
MoonEdit, Jibble, eduPad.

Összegzés
Rengeteg különböző eszköz és módszer érhető el az ifjúsági szakemberek
képzéséhez. Ahhoz, hogy jól felkészültek legyenek a fiatalokkal folytatott
munkájukban, elengedhetetlen, hogy a média és információs
készségeiket fejlesszük, valamint a digitális eszközökről való tudásukat
mélyítsük. A mai digitális és gyorsan változó világban kifejezetten fontos
a fiatalok felkészítése a fenntartható, érzékeny és kritikus szemléletű
digitális médiahasználatra. Ahhoz, hogy ez elérhető legyen, az ifjúsági
szakembereknek a hagyományos képzésen túlmutató oktatásokra van
szükségük, hogy naprakésznek maradjanak. Így játékos és nyugodt
módon, példaképként adhatják tovább tudásukat.
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make-IT-safe 2.0

Megvalósító szervezetek
ECPAT Austria (Munkacsoport a Gyermekek Szexuális Kizsákmányolása
Elleni Jogok Védelméért)
Támogatók:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Osztrák Szövetségi Kancellária
A szociális ügyekért, egészségügyért és a fogyasztóvédelemért
felelős osztrák Szövetségi Minisztérium
Osztrák Igazságügyi Minisztérium
Osztrák Belügyminisztérium
Az Internet Foundation Austria (IPA) „netidee” finanszírozási
kezdeményezése
Stájerország
Egészséges Ausztria Alap

Együttműködő partnerek:
◆
◆
◆
◆
◆
◆

BJV – Osztrák Nemzeti Ifjúsági Tanács
bOJA – Ifjúsági Nyitott Munka Kompetencia Központja- Ausztria
BÖJI – Osztrák Ifjúsági információs központok
ÖIAT/ safernet.at
LOGO – Stájerországi Ifjúság Menedzsment
Akzente Salzburg – Kezdeményezések fiatalok számára

Célkitűzések
A cél a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok megtanítása a biztonságos
és felelős digitális média használatra workshopok segítségével. További
cél, hogy a fiatalok képesek legyenek ezt a tudást átadni társaiknak is.
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Leírás
A digitális média hosszú ideje része a gyermekek és a fiatalok mindennapi
életének és azon belül a szociális kommunikációjuknak. Ezzel egyidőben
viszont a digitális média használata kockázatokat, veszélyeket is magában
hordoz, például a magánszféra megsértését, a cyberbullying-ot
(másnéven internetes zaklatást), gyűlöletbeszédet és a szexuális határok
átlépését. Az, hogy a fiatalok az ilyen tartalmakat el tudják-e kerülni
nagyban függ a szociális helyzetüktől és a média készségeiktől. A kortárs
csoport meghatározó példával jár elő ezekben a helyzetekben.
A make-IT-safe 2.0 projekt kihasználta a fiatalokban rejlő potenciált:
stájerországi és felső-ausztriai fiatalokat képzett a biztonságos és felelős
digitális média használatra különböző workshop-ok segítségével.
A fiatalok olyan témakörökben szereztek háttértudást, mint például az
internetes zaklatás, a sexting, az interneten található képek és
gyűlöletkeltő tartalmak kezelése. Tanultak továbbá az online erőszak
szociális és jogi következményeiről, valamint arról, hogy hogyan védjék
meg magukat és másokat az internetes térben. A workshop-ok keretein
belül ezen tudás átadására is kidolgoztak módszereket. Ez a tevékenység
az ifjúsági munkában jól használható eszköztárt hozott létre. Az itt
megtalálható módszerek segítenek felhívni a figyelmet a fiatalok körében,
a gyermekek online térben történő védelmére.

Eredmények
A „make-IT-safe 2.0” projekt két év után, kiváló eredményekkel fejeződött
be. A projekt során készült anyagok és eszköztár folyamatosan frissülő
tartalmakkal most is elérhető az interneten.

Források
https://www.makeitsafe.at
https://www.jugendinfo.at/projekte/make-it-safe-2-0
https://peerbox.at
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PoliPedia.at

Közreműködő szervezetek
◆
◆

Bécsi Demokrácia Centrum
A salzburgi egyetem ICT&S Központja

Támogató:
◆

Oktatásért, Tudományért és Kutatásért Felelős Osztrák Szövetségi
Minisztérium

Célkitűzések
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Az új média szociális és politikai részvételt népszerűsítő
tevékenység fejlesztése
A média- és az internetes műveltség erősítése
Nemzetközi szintű hálózatépítés a politika iránt érdeklődő fiatalok
körében
Az európai tudatosság erősítése
Az információs és kommunikációs technológiában (ICT) rejlő
lehetőségek kiaknázása
Az információs rés bezárása
Önálló, média által biztosított tanulás a Web 2.0 korszakában

Leírás
A demokrácia működéséhez a társadalmi részvétel elengedhetetlen
tényező. A PoliPedia projekt keretein belül a fiatalok a politikai
részvételhez kötődő tartalmak előállítóivá válnak.

A PoliPedia egy eszköz, amelyben a politikai oktatás és a digitális
médiahasználat kombinálható. Ez a multimédiás tankönyv egy
kollaboratív munka eredményeképpen született, amelyben diákok,
tanárok és a tanórákon kívüli oktatók vettek részt. A fiatalok fejlődése és a
kortárs tanulás érdekében a tankönyv lehetővé teszi az olyan
multimediális elemek használatát, mint a wiki, blog, vagy a videó- és
hangfelvételek.
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A PoliPedia segítségével fejlődik a fiatalok ítélőképessége, valamint
elsajátítják a felelős részvételi magatartást és az új média kompetens
kezelését.
Ennek köszönhetően a politika, a deliberatív demokrácia és
cselekvésben való részvétel iránti érdeklődés várható a résztvevőktől.

a

Alkalmazhatóság
A PoliPedia-t több tanulási és információs helyzetben is lehet alkalmazni:
◆
◆
◆
◆
◆

Az iskolák politikai oktatásában
Iskolai projekt- és egyéni munkák során (például portfólió készítés)
Az ifjúsági munkában, az ifjúsági szervezetekkel foglalkozó
workshopokon és projektekben
Általánosságban, mikor meg akarod formálni a véleményed, vagy
megvitatni az álláspontodat
Kollaboratív módon készült online enciklopédiák esetében.

Eredmények
A politikai oktatásra szánt multimédiás, kollaboratív módon készült
tankönyv, amely szociális szoftvereket (wiki, blog, tag, videóklipp, stb,)
használ és elérhető az interneten. A tankönyv tartalmait a fiatalok
önállóan tervezhetik és aktívan használhatják.

Források
http://www.polipedia.at
http://jugendbeteiligung.at/files/swissy/img/Produkte_download/Parca
mp_Dokumentation.pdf (40-43. oldal)
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#followme – Sicherheit durch Medienkompetenz
(Biztonság a médiakompetencián keresztül)

Megvalósító szervezetek
◆
◆
◆
◆
◆

Amazone Egyesület
Stifter-helfen.at
Verband Ausztria Adománygyűjtés
A digitális és gazdasági ügykért felelős osztrák Szövetségi
Minisztérium
Vorarlberg tartomány

Célkitűzések
A #followme projekt célja a digitális média hatásainak kritikus vizsgálata.
További cél a kölcsönös megértés, elfogadás és támogatás
népszerűsítése, valamint a fiatalok és a felnőttek közötti kapcsolat
kiépítése, hisz a digitális média használatának terén ezek a szereplők
ellentétben állnak egymással.

Leírás
A közösségi média platformok, mint például a YouTube, Instagram és a
Snapchat and Co. a digitális bennszülött generáció életének minden
területén megtalálhatók. Az internetnek viszont része a cyberbullying
(más néven internetes zaklatás), sexting, cybergrooming (becserkészés,
vagy behálózás), gyűlöletkeltő posztok és a szexizmus is. Mivel az internet
a fiatalok számára elsődleges, és sok esetben egyetlen információforrás,
ezért a digitális média személyes, szociális, társadalmi és politikai
hatásainak kritikus vizsgálata
fontos témának ígérkezik az
elkövetkezendő években.
Annak érdekében, hogy a fiatalok megfelelően tudják kezelni a fent
említett jelenségeket elengedhetetlen a témában folytatott diskurzus,
stratégiák felállítása és támogatói rendszer kiépítése.
A projekt során több workshop-ot is tartottak, a fiatalok és a felnőttek
részére egyaránt.
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Worskshop-ok a fiatalok számára:
A #followme projekt fiatalok együttműködésével lett megtervezve. A
projektben szereplő workshop-ok témái és tartalmai felmérések és
megbeszélések alapján lettek kidolgozva.
A workshop-ok folyamán a fiatalok információt szerezhettek a cselekvési
lehetőségeikről, a lehetséges gyűlölet-ellenes stratégiákról, valamint az
elérhető jogi lépésekről és további támogatásokról.
A workshop-ok lényeges kiindulópontja a fiatalok tapasztalatai és ezen
tapasztalatok folyamatos integrációja. A már említett speciális problémák
a workshop-okra való felkészülés során tisztázódtak annak érdekében,
hogy azok figyelembevételével lehessen megválaszolni a résztvevők
kérdéseit.
A workshop-ok módszertana az alábbi szabályokon nyugszik:
◆
◆

◆
◆
◆
◆

részvételi módszertan és didaktika
interaktív és játékos módszerek (videókon keresztüli képi ábrázolás,
saját okostelefon használata, a vizuális memorizálás érdekében
képi anyagok használata stb.)
diskurzusok, reflektálások és betekintések egymásba fonódó
felépítése
az erőszak megelőzésének módszerei
a szexuális nevelés módszerei
megelőző játékok és módszerek

A workshopok az Amazone lányközpontban kerültek megrendezésre
(csak lányoknak), de lehetőségük volt további ifjúsági központoknak és
iskoláknak is kérni a rendezvényt (mindkét nem számára).

Workshopok felnőttek számára:
A fiatalokat célzó rendezvényeken kívül a felnőttek számára is rendeztek
workshop-okat és diskurzusokat. Ezeken a rendezvényeken a fiatalok
közösségi média tapasztalatai kerültek megvitatásra és a biztonságot
növelő, fontos kortárs média készségek elsajátítására volt lehetőség.
Azzal, hogy a felnőttek is elmerültek a digitális világban, lehetővé vált
számukra, hogy jobban megértsék a fiatalokat és az őket körülvevő
digitális környezetet, valamint, hogy megelőző módszereket alakítsanak
ki és sajátítsanak el.
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A #followme nemcsak a párbeszédhez teremt környezetet, de a
kölcsönös megértést és elfogadást is támogatja, ezzel hidat emelve az
eltérő digitális média készségekkel rendelkező fiatalok és felnőttek közé..

Eredmények
A #followme projekt két díjat is nyert: 2018 novemberében a „Bank Austria
Social Prize” díjat, 2019 novemberében pedig az „Austrian Youth Prize
2019” díjat nyerte el a Digitális Ifjúsági Munka kategóriában.

Források
https://www.amazone.or.at/index.php/projekte/followme
https://jugendarbeitinoesterreich.at/kategorie-digitale-jugendarbeit
https://www.regio-v.at/news/followme-sicherheit-medienkompetenz

"5erhaus" Ifjúsági Központ
mindennapos szükséglet-orientált média munka az ifjúsági központban

Közreműködő szervezetek
◆
◆

Wiener Jugendzentren Egyesület
Bécs városa

Célkitűzések
A fókuszban a mindennapos, szükséglet-orientált és szituációfüggő
médiamunka van.
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Leírás
A „5erhaus” egy nyitott találkozási és kommunikációs térként tekint
önmagára Bécs 5. kerületében. Leginkább szociálisan hátrányos helyzetű,
többgyermekes családokból származó fiatalok látogatják a központot.

A „5erhaus” tevékenységi körében lényegi szerepet játszik a média
használatának oktatása a különböző célcsoportok számára:
Az ifjúsági központ technikai eszközöket (W-Lan; média eszközök, mint
például a fotókamera, videókamera, táblagép, lehetőség a zenekészítésre,
számítógépek ingyenes használata…) biztosít a célcsoportok számára,
valamint a személyzet számos média területen tud szakmai segítséget
nyújtani.
A fókuszban a mindennapos, szükséglet-orientált és szituációfüggő
médiamunka van, melynek keretében az ifjúsági szakemberek segítséget
nyújtanak az iskolai feladatok elvégzéséhez (az internetes kutatástól,
egészen a prezentációig), vagy segítenek a fiataloknak a
munkakeresésben (az online kereséstől, az önéletrajz elkészítésén át, a
jelentkezésig). A program része továbbá a média design (kép- és
videószerkesztés), segítség a levelezőrendszer és a közösségi média
felületek beállításában, valamint a kisebb javítások a saját készülékeken.
Az olyan kreatív kísérletek, mint a kódolás, vagy a jelenet-készítés is
elérhetőek, de a közös számítógépeknek és a konzoloknak köszönhetően
a játék és az éjszakába nyúló LAN partik is részei a „5erhaus” kínálatának.
Ezen kívül vannak (részben külső partnerekkel) előre megtervezett média
projektek is, amelyeknek célja, hogy nagyobb időráfordítással lehessen
beszélni az élővilággal kapcsolatos kérdésekről, valamint, hogy több
erőforrás rendelkezésre állásával új tervezési terek nyíljanak meg.
A CU televíziós csatorna szerkesztősége is a „5erhaus”-ban foglal helyet. A
CU a Winer Jugendzentren Egyesülettől származó, egy fiatalok által
előállított, fiataloknak szóló, havonta egy órás TV programmal jelentkező
műsor az OKTO közösségi csatornán. A szerkesztőség minden szombaton
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találkozik, hogy dolgozzon a műsoron, de ettől függetlenül a gyártószoba
és a felszerelések (kamera, vágófelszerelés, stúdió, zöld képernyő) mindig
elérhetőek a fiatalok számára.
A „5erhaus” napirendjén a rövid és gyors médiaműveletek szerepelnek.
Ennek oka, hogy az időben hosszabb médiatevékenységek
elköteleződést igényelnek, amit a rendelkezésre álló forrásokból nehéz
megtervezni és kivitelezni.
A „5erhaus” kiemelendő példája a Bécsben végzett ifjúsági munkának,
mivel a fiatalok mindennapos médiaszükségleteit célorientált módon
elégíti ki. Az életünk elválaszthatatlanná vált a médiától és a „5erhaus” ezt
figyelembe véve kínál lehetőségeket a célcsoportjainak.
A „5erhaus” munkatársai nélkül ez a projekt nem működhetne, hisz ők
azok, akik támogatják a célcsoport tagjait a digitális társadalomban való
részvételben. Az ő felfogásukban a médiakompetenciák elsajátítása
élethosszig tartó tanulás – nemcsak saját maguk, de a célcsoportok tagjai
számára is.

Eredmények
A stúdió, a gyakorlószoba és a médiaszoba segítségével a tinédzserek és
a fiatalok audió-vizuális készségei fejlődnek, valamint a tudásukat átadják
kortársaiknak. Az ifjúsági centrum felügyelői folyamatosan frissítik saját
tudásukat
annak
érdekében,
hogy
megfelelő
médiaoktatási
keretrendszert állíthassanak fel.

Források
https://www.wienxtra.at/fileadmin/web/medienzentrum/PDF/Screenage
rs_Bericht_DigitaleMedienJugendarbeit.pdf (Pages 26-27)
https://www.jugendzentren.at/standorte/5erhaus
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Teens talk (Tiniduma)

Közreműködő szervezetek
◆
◆

wienXtra-media centrum
Radio ORANGE 94.0

Célkitűzések
A Teens talk rádiós felületet kínál a fiatalok számára, hogy megvitassák az
általuk választott témákat.

Leírás
A Teens talk egy havi rendszerességgel leadott beszélgetés, mely a 12 éves
kor felettieket célozza az ORANGE 94.0 rádióadón. Az első műsort 2010
novemberében adták le és a beszélgetés témáit a fiatalok maguk
határozták meg.
A program nem bonyolult és akármilyen helyszínen fel lehet venni:
ifjúsági központokban, ifjúsági kávézókban, iskolákban, tanfolyamokon,
vagy közvetlenül az ORANGE 94.0 stúdiójában a wienXtra-media
centrumban.
A műsort minden hónap első hétfőjén, 07:30-tól 08:00-ig sugározzák az
ORANGE 94.0 rádióadón. A műsort később bármikor le lehet tölteni a
Teens talk honlapjáról.

A teens talk menete:
A megismerkedés érdekében egy rövid rádiótechnikai bevezetővel
kezdenek, utána pedig együtt meghatározzák a műsor témáját. A
gyakorló adást felveszik és együtt kielemzik. Ezt követően a csoport
eldönti, hogy kik lesznek a felszólalók és ki lesz a moderátor. Ezután a
tartalom megformálása következik, a moderátornak ekkor van ideje
megfogalmazni a kérdéseit. Ezt a folyamatot egy felügyelő is segíti. Végül
felveszik a félórás programot.

63

JÓ GYAKORLATOK GYÜJTEMÉNYE – AUSZTRIA

Csoportméret:
Általában 4-8 fiatal (1-2 moderátor, 3-6 felszólaló) vesz részt a műsorban.
Nagyobb csoportok esetén a közönségből is részt vehetnek néhányan a
beszélgetésben.

Időtartam:
Kb. 3-4 óra (szükség esetén kicsit rövidebb is lehet).

Költség:
Nincs.

A múltban több terület témája is feldolgozásra került, mint: félelmek, élet
a teljesítmény alapú társadalomban, nyár Bécsben, közösségi média,
fenntarthatóság, mobbing és még sok más.

Eredmények
A fiataloknak lehetősége nyílik arra, hogy nyíltan megvitassanak őket
érintő témákat a rádióban és ezzel egyidőben fejlődnek a digitális és a
kommunikációs készségeik is.
A projekt hosszú élettartama önmagáért beszél és rávilágít arra, hogy a
saját gyártású rádióprogramokat milyen szívesen fogadják a fiatalok. A
fiatalok számára mindig akad elég téma, amiről lehet beszélni és ezek
mind érdemesek arra, hogy műsor készüljön belőlük.

Források
https://teenstalk.medienzentrum.at
https://o94.at/de/programm/sendereihen/teens-talk-2
https://www.wienxtra.at
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Digitális oktatás a kispesti Vass Lajos Általános Iskolában

Célkitűzések
◆
◆
◆

Digitális oktatás
Kísérleti pedagógia
Fonetikus analitikai módszerek

Leírás
A program részei: tantárgyak osztályozása, környezeti ismeretek, magyar
nyelv, matematika stb.
A digitális oktatásban való részvétel minimális technikai feltételei:
internet-hozzáféréssel rendelkező eszköz, böngésző program, e-mail fiók
a megoldott feladatok elküldéséhez.
Az iskola digitális oktatást javasol a tanárok számára, online tanítási
anyagok használatával. A kísérleti pedagógia interaktív interperszonális
fejlődést biztosít a diákok számára. A fonetikai-analitikai komponensekből
álló módszer lehetőséget nyújt a nyelvtani és egyéb készségek
fejlesztésére.

Eredmények
A tanév végi értékelés feltételeként a kispesti Vass Lajos Általános Iskola
összes diákja részt vesz az intézmény által kidolgozott digitális oktatási
programban. A hallgatók online interaktív digitális tananyagokat kapnak.
A tanárok előkészítik és fejlesztik képességeiket, hogy éljenek velük a
digitális oktatás biztosításához szükséges eszközök használata során. Az
oktatási mód több tevékenységen keresztül igyekszik segíteni a
diákoknak potenciáljuk kihasználásában. 2020-ban a Vass Lajos Általános
Iskola második alkalommal nyerte el az Alapvető Intézet tiszteletbeli
címét az Oktatási Hivataltól.

Forrás
https://vassl.hu
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Digitális oktatás Gourmand Iskolában

Célkitűzések
◆
◆
◆
◆
◆

Szakképzési struktúra
Nyelvi előkészítő tanfolyam állami finanszírozással
Felnőttképzés az iskolarendszeren túl
Pedagógiai alapelvek megvalósítása
Digitális oktatás időigényes módszerrel

Leírás
Az időigényes módszerrel történő digitális oktatás megalapozott
független tanterv-feldolgozást, esszé-típusú vizsgát és projektmunkát
jelent. A kommunikációs felületek tervezéséhez digitális csoportokat
hoznak létre. A szaktanárok határozzák meg a szükséges tanítási
segédeszközöket, információkat, házi feladatokat és határidőket. A diákok
a Kréta „Házi Feladat” funkcióját is használják. A 2020/2021-es tanévtől
kezdve az iskola a vendéglátás és az idegenforgalom területén működik,
új szakképzési struktúrával melynek fő célja a vendéglátóipari
szakemberek képzése. Az intézmény az iskolarendszeren kívüli
Gourmand Iskola profilját megtartva biztosít lehetőséget ugyanezen
szakmának a megszerzésére, a felnőttképzés keretein belül. A pedagógiai
alapelvek az általános oktatás alapjainak felelnek meg, melynek
elsődleges célja az alapos, általános tudás átadása.

Eredmények
A hallgatók vállalják, hogy megszervezik saját feladataikat, maguk
határozzák meg napirendjüket. A hallgatók elsajátítják a szükséges
feladatokat és tudnivalókat, illetve teljesítik a beadandókat, vizsgálatokat
és vizsgákat a tanév érvényes és sikeres lezárása érdekében. A
felnőttképzésben részt vevő diplomások Europass bizonyítványt kapnak
(az OKJ tanúsítvány része) melynek jelentősége, hogy a magyar oklevelet
értelmezhetővé, értékelhetővé, és így az más Európai Unió tagállamaiban
is felhasználhatóvá teszi.

Forrás
https://gourmand-iskola.hu
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Okosdoboz

Célkitűzések
◆
◆
◆
◆

Intelligens játékok gyerekeknek a tanuláshoz
Tanító videók a gyermekek számára
Digitális egészségügyi kiadványok
Aktív Hálózat a tanárok számára

Leírás
A Smart Box egy digitális tanulási eszköz, amely elősegíti az általános
iskolás gyerekek interaktív tanulását és képességeinek fejlesztését
grafikus feladatok, gondolkodtató játékok és rövid oktató videók
segítségével. Ez a következőkből áll: napi videó, tanulási játékszabályok,
videók, játékok és egy személyes oldal. Az Okosdoboz a következő tanító
részekkel rendelkezik: intelligens játékok, gyakorló játékok több
módszertan szerint programozva, videók a gyermekek tanulásához,
digitális egészségügyi kiadványok, Aktív Hálózat a tanárok számára.

Eredmények
A digitális tanulási eszköz elősegíti az általános iskolás gyerekek interaktív
tanulását a vizuális tanulás hatásain és gyakorlati megközelítésen
keresztül, valamint hozzájárul a diákok képességeinek fejlesztéshez.A
tanárok az Okosdoboz weboldalon regisztrálva vehetik igénybe az
“Academic Paper” szolgáltatást munkájuk során. Ezzel a funkcióval
lehetőségük nyílik arra, hogy ellenőrzött módon küldjenek feladatokat a
diákoknak, és figyelemmel kísérjék azok előrehaladását, eredményeit. A
tanárok láthatják azokat az eredményeket, amelyeket a hallgatók
megosztottak velük a megosztási funkció segítségével. Az eredmények
áttekinthetőségének megkönnyítése érdekében az Okosdoboz
összefoglaló táblázatokat is készít. Emellett Facebook-oldalt is használják
tapasztalatok megosztására és a jó gyakorlatok közzétételére. A csoport a
következő linken érhető el: https://www.facebook.com/okosdoboz

Forrás
http://www.okosdoboz.hu
https://adaptivoktatas.hu
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GEOMATECH

Megvalósító szervezet
Magyar Digitális Oktatásért Egyesület

Célkitűzések
◆
◆
◆

Digitális oktatás
Geomatech: Moodle tanulási anyagok
Elégedettség mérése

Leírás
A digitális oktatás gyakorlati tanácsokat forgalmaz meg a szülők számára;
bemutatja a távoktatást a tanárok szemével; alkalmazásokat tesz
elérhetővé, weboldalakat nyújt távoktatást szolgáltatók számára.
A GEOMATECH egy ingyenes matematikai és tudományos digitális
tanterv portál, amely biztosítja a tanítás hatékonyságát és növeli az órák
játékosságát, illetve tapasztalati értékét. Az 1200 matematikai és 600
tudományos feladat illeszkedik a Nemzeti Alaptantervbe és az osztályon
belül és kívül is segíti a diákok alaposabb megértését, illetve növeli
szeretetüket és hajlandóságukat ezen tananyagok elsajátítására. A
“Digitális Környezet a Közoktatásban” címmel tartott GEOMATECH
tréningek az EFOP 3.2.3-17 és VEKOP.7.3.3–17 keretrendszerben történtek.

Eredmények
A GEOMATECH digitális feladatrendszer legnagyobb erőssége, hogy
segítséget nyújt az absztrakt matematikai és tudományos feladatok
megértéséhez azok vizuálissá tételével. Az oktatásban való alkalmazás
legnagyobb előnye, hogy az egyes elemek és tartalmak interaktív módon,
valós időben megváltoztathatók a diákok által, ezáltal lehetőséget
biztosítanak új kapcsolatok és új lehetőségek felfedezésére.

Forrás
http://mdoe.hu
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KRÉTA Adminisztrációs Rendszer

Célkitűzések
◆
◆
◆
◆

Digitális oktatási adminisztrációs modul
Telefonos alkalmazás
Videókönyvtár
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Leírás
A KRÉTA felhasználói kézikönyve segítséget nyújt intézményvezetőknek,
igazgatóhelyetteseknek, iskolai titkároknak és rögzítő személyzetnek az
adminisztratív és oktatási adminisztrációval kapcsolatos feladatok
elvégzésében. Az adminisztrációs modul, amely az iskolai adminisztráció
és az iskolavezetési feladatok kezelésére szolgál, maga az elektronikus
napló. Az elektronikus napló lehetővé teszi a papíralapú naplóvezetés
teljes cseréjét és egyben egy elektronikus ellenőrző könyvként funkcionál,
amely segíti a hallgatók és szülők tájékoztatását. Az ellenőrző mobil
alkalmazás segítséget nyújt azon intézmények diákjainak és szüleiknek,
amelyek a KRÉTA elektronikus naplóját használják. A rendszer elősegíti a
diákok szakmai fejlődésének eredményes nyomon követését. A Videótár
portál célja közzétenni egy-egy rövidfilmet a Köznevelési Regisztrációs és
Tanulmányi Alaprendszer felhasználói számára. A Klebelsberg képzési
ösztöndíjprogram célja azon hallgatók ösztöndíj-támogatása, akik a
tanári hivatás mellett döntenek. A hallgatók kötelesek teljes állású
jogviszonyban állni egy tagintézménnyel és azt legalább az
ösztöndíjprogram ideje alatt fenntartani.

Eredmények
A KRÉTA hatékony segítséget nyújt a felhasználók számára. Támogatja a
közoktatási intézmények oktatásszervezési feladatait, amelyek integrált
és adaptív módon működnek együtt a közoktatásban használt egyéb
rendszerekkel.

Forrás
https://www.facebook.com/neptunkreta
https://tudasbazis.ekreta.hu
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GEYC Community (Európai Ifjúság A Változásért Csoport)

Célkitűzések
A szervezet számára:
◆
◆
◆

A közösségi média használata az országban vagy külföldön élő
fiatal románok aktív bevonása érdekében;
önkéntesek közösségének felépítése, akik támogatni tudják helyi
tevékenységek szervezését;
világosabb képet kapni a helyi közösségek igényeiről.

Tagok számára:
◆
◆
◆

Szocializáció és kompetenciák fejlesztése (idegen nyelvek,
személyes fejlődés, soft készségek, csapatmunka, vezetés);
lehetőség
más
tagokkal
való
interakcióra
(lehetséges
együttműködés és támogatás);
exkluzív tanulási lehetőségek.

Leírás
A GEYC Community egy online platform a 14–35 éves fiatalok és / vagy
ifjúsági szakemberek és/vagy tanárok közötti megosztás és
kommunikáció számára. A GEYC közösség aktív tagjai hathavonta
bekapcsolódnak legalább egy tevékenységbe.

Eredmények
3.875 aktív tag (2020 márciusában) Románia összes régiójából. A #GEYC10
Impact Report jelentés szerint a projektekkel elsajátított készségek
hasznosnak bizonyultak az állásinterjúk során. Azt is észlelték, hogy a
nemformális oktatási tevékenységek során kifejlesztett soft készségek a
munkahelyen is pozitív hatást hoztak. A GEYC közösség segítségével a
szervezet diverzifikálhatta tevékenységeit nemzeti / helyi szinten. Többen
ismerkedtek meg a GEYC szervezetével ily módon, mint az európai
mobilitásokon keresztül.

Forrás
https://www.geyc.ro
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mAPP my Europe alkalmazás

Megvalósító szervezet
◆

House of Education and Innovation - HEI

Célkitűzés
◆
◆

elősegíteni és támogatni a kulturális örökség oktatásához való
modern hozzáférést a fiatalok számára;
növelni a fiatalok érdeklődését a kulturális örökség iránt.

Leírás
Az mAPP for Europe egy ifjúsági turizmus támogatására szolgáló
okostelefon-alkalmazás, amely különféle vonzó útvonalakat kínál a
fiatalok számára és ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Play Storeból Android és iOS eszközökre. Noha ez egy turisztikai alkalmazás fiatalok
számára, az mAPP my Europe otthon is használható, mivel a felhasználó
megtekintheti a fiatalok által kiválasztott képeket és érdekes
információkat olvashat a turisztikai látványosságokról mind helyi,
valamint angol nyelven. Az „mAPP my Europe” applikációt egy Erasmus +
projekt (Románia, Bulgária, Spanyolország és Görögország részvételével)
során fejlesztették ki.

Eredmények
Az alkalmazást fiatalokkal együttműködve hozták létre, amely ösztönözte
az ifjúságot arra, hogy a partnerrégiók kultúráját a fiatalok szemszögéből
mutassa be és népszerűsítse.

Forrás
https://www.mappmyeurope.com
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Digitális Iskolák NGO-k számára

Megvalósító szervezet
◆

TechSoup Romania

Célkitűzések
A nonprofit szervezetek online megoldások és szolgáltatások
azonosítására, kiválasztására és megvalósítására irányuló képességeinek
növelése, hogy megkönnyítsék vagy korszerűsítsék azok projektmenedzsmentjét,
támogatói
online
közösségükkel
folytatott
kommunikációját vagy forrásgyűjtését, jobban felkészítve őket
küldetésük teljesítésére egy technológiailag fejlettebb világban.

Leírás
Az NGO-k Digitális Iskolája egy évente megrendezésre kerülő digitális
esemény, amelyet a Techsoup Egyesület indított annak érdekében, hogy
Románia és a Moldovai Köztársaság nem kormányzati szervezeteinek
alkalmazottait és önkénteseit szakmai és on-line képzésekben részesítse
a technológia segítségével vagy a számukra elérhető online megoldások
támogatásával. A program első kiadása 2015–2016-ben, az EEA és a
romániai civil szervezetek közös alapjának támogatásával valósult meg. A
program azóta is aktív, a TechSoup Románia Program önfinanszírozása és
önkéntes oktatók hozzájárulása révén.

Eredmények
Évente 250-nél is több NGO alkalmazott és önkéntes részesül képzésben
a kizárólag civil szervezetek számára létrehozott iskolában, ahol a legjobb
szakértők oktatják a hallgatókat, a technológia, a digitális marketing, a
SEO és SEM, a branding, a közösségi média, az online kommunikáció, a
dizájn, a vállalkozói készségek vagy az online vállalkozások terén.

Forrás
https://ongonline.techsoup.ro/despre-noi
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GEYC Erőforrásközpont

Megvalósító szervezet
◆

Európai Ifjúság a Változásért Csoport

Célkitűzések
◆
◆
◆
◆

Ingyenes hozzáférés biztosítása az új médiaoktatáshoz;
online anyagok biztosítása ifjúsági és nonprofit munkához;
jó gyakorlatok megosztásának ösztönzése a nonprofit szervezetek
között európai és nemzetközi szinten;
a nonprofit szervezetek közötti európai és nemzetközi szintű
hálózatépítés és a többnyelvűség ösztönzése.

Leírás
A GEYC Erőforrásközpont célja, a fiatalok digitális képességeinek
fejlesztése szerte a világon, eszközökhöz való hozzáférés, ingyenes oktatás
és hálózatépítés által, hogy azok pozitív változást generáljanak
közösségeikben. Az erőforrások 8 kategóriába sorolhatók: új média,
kommunikáció, projektmenedzsment, vállalkozói szellem, személyes
fejlődés, emberi jogok, egészség - és mind egyének mind nonprofit
szervezetek szabadon használhatják őket. Az erőforrások között
alkalmazások, digitális kézikönyvek, e-könyvek és MOOC-ok is találhatóak.

Eredmények
A GEYC RC 2013 márciusi indulása óta önkéntes és önfinanszírozási alapon
működik a GEYC által. Mára több, mint 750 anyaggal, 50 véleménnyel,
1700 Facebook-poszttal és 250, az új média területén képzett személlyel
sikerült elérni kitűzött céljaik egy részét. Bár nem minden kategóriát
frissítik napi szinten, az oktatási anyagok a GEYC és partnerei által
kifejlesztett legújabb digitális eszközök széles választékát kínálják.

Forrás
https://resources.geyc.ro
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Újmédia nagykövetek

Megvalósító szervezet
◆

Európai Ifjúság a Változásért Csoport

Célkitűzések
A szervezet számára
◆
◆
◆

Az Erőforrásközpont tartalmának fejlesztése;
a szervezeti projektek hatékonyságának növelése a digitális
eszközök integrálása által;
digitális készségekkel rendelkező ifjúsági közösség létrehozása.

A résztvevők számára
◆
◆
◆

Új médiakészségek fejlesztése
a kommunikáció, és a szociális média készségeinek fejlesztése;
a kezdeményezőkészség és a kreativitási készségek fejlesztése.

Leírás
A New Media Ambassador egy összetett, három hónapos online
gyakorlati képzés, amely szakmai és személyes célokat is szolgál. Az új
generáció kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy a világszerte
meglévő kapcsolatok újjáépüljenek új médiumok segítségével. Az új
médiumok jelentik az első lépést mások meghallgatásához és a velük való
kapcsolatfelvételhez, a multikulturális információk cseréje és a nonprofit
szervezetek közötti hálózatépítés ösztönzése által, mind európai, mind
nemzetközi szinten. A résztvevők a cselekvés, kutatás, tesztelés és források
áttekintése, valamint nemzetközi, online tudatosságnövelő kampányok
együttes kidolgozása által tanulnak.

Eredmények
7 kiadás és kb. 200 média nagykövet a világ minden tájáról.

Forrás
https://resources.geyc.ro/p/nma.html

74

JÓ GYAKORLATOK GYÜJTEMÉNYE - SPANYOLORSZÁG

Telefónica Educatión Digital

Megvalósító szervezet
A Telefónica piaci kapitalizációja és az ügyfeleinek száma alapján a világ
egyik legnagyobb távközlési vállalata. Az alapítvány támogatja az
emberek fejlődési lehetőségeinek javítását oktatási, társadalmi és
kulturális projektek révén, a digitális világ kihívásaihoz igazítva. A
Telefónica minőségi e-tanulási tartalmak és társadalmi tanulási eszközök
széles választékát kínálja, hogy gazdagítson és erősítsen mindenkit,
valamint különféle nemzetközi szervezetekkel együttműködésben
elősegítse a digitális tanulás növekedését és fejlődését ezen célok
elősegítésének érdekében.

Leírás
A Teléfonica mindenki számára ingyenes hozzáférést kínál három oktatási
anyagokkal teli online platformhoz : (1) MiriadaX, egy MOOC platform,
mely több mint 90 egyetem részvételével kínál több mint 500 kurzust
különféle témákban, beleértve az IKT-t és a tanárfejlesztést is; (2)
StemByMe platform, amely ingyenes online tanfolyamokat és útmutatást
nyújt a 12 éves gyermekek számára a STEM és az IKT területén, különös
tekintettel a robotikára és a programozásra; (3) ScolarTIC, egy online
tanárfejlesztő erőforrásközpont, amely összehozza a szakértőket és az
oktató közösséget a digitális készségek fejlesztése és a tanulási
eredményekre gyakorolt hatás javítása érdekében. 2013 óta a MiriadaX
platformon 4 850 000 beiratkozást értek el, ahol a legkeresettebbnek a
Kódolás és az Agilis módszertan kurzusok számítanak - ez a tendencia
továbbra is növekszik, különösen a fiatalok körében.
Egy másik Telefónica-projekt a #CiberseguridadAlCole, a Telefónica
önkéntesei által szervezett face-to-face képzés, amelynek célja a 10-16 év
közötti fiatalok tudatosítása a technológia által kínált lehetőségekről és
figyelmük felhívása a hálózatok jelentette kockázatokra. 2019-ben több
mint 10 500 hallgató vett részt a képzésen, és mindösszesen másfél hónap
alatt 310 Telefónica önkéntes látogatott el Spanyolország 22
tartományának 100 oktatási központjának osztálytermébe.

Források
https://pledgeviewer.eu/pledges/telefonica-educacion-digital-50.html
https://dialogando.com.es/10-500-alumnos-mas-ciberseguros
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El Instituto de Educación Secundaria Rosa Chacel – (IES Rosa Chacel)

Megvalósító szervezet
Az Institute of Secondary Education Rosa Chacel (Rosa Chacel Középfokú
Oktatási Intézet) díjazott volt a spanyolországi oktatási központok 2019. évi
Jó Gyakorlatok Nemzeti Versenyén, egy az oktatásnak a jelenlegi
technológiai világhoz történő hozzáigazítását célzó úttörő program
kidolgozásért. Az IES Rosa Chacel ezt a projektet a Technológiai
Innovációs Intézetek Hálózatával, valamint a Madridi Közösségi Oktatási
és Ifjúsági Minisztériummal együttműködésben dolgozta ki, amely
támogatta a “Digitális Iskolai Kompetenciák a Középfokú Oktatásban”
nevű keretrendszer kidolgozását is.
A központot a „TIC-TAC” projekt miatt díjazták, amely egy digitális
kompetenciákat fejlesztő kísérő projekt, amelyben minden középfokú
oktatásban részt vevő diáknak kötelezően részt kell vennie. A projekt
lényege, hogy a diákok a digitális képzés közben nemcsak műszaki
szempontból, hanem a közöttük lévő kapcsolatok szempontjából is
felkészítést kapnak. A „TIC-TAC” két fő célkitűzése a következő volt: 1)
eszközöket
biztosítani
a
hallgatóknak
digitális
identitásuk
megismerésére, értékelésére és irányításának elsajátítására; 2) bevonni az
egész oktatási közösséget, és különösen a diákokat a digitális
kompetencia fejlesztésébe.
Ezen a programon belül az IKT-val kapcsolatos innovatív oktatási
tapasztalatok cseréjén alapuló Technológiai Oktatási Napok is
kidolgozásra kerültek az IES Rosa Chacel és egy másik Technológiai
Innovációs Intézet részvételével. Továbbá a „@abuelos enredados”
tevékenységet is folytatták, amelynek fő célja a madridi Colmenar Viejoban élő idős embereknek való diákok általi segítségnyújtás, hogy azok
elsajátíthassák tőlük a számítógépek kezeléséhez szükséges alapvető
ismereteket.

Források
https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/01/instituto-premiadoconcurso-nacional-buenas-practicas-centros-docentes
http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/documentos/proye
ctos/TIC-TACfinal.pdf
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Aprende INTEF

Megvalósító szervezet
Az Aprende INTEF online oktatási tevékenységek sorozata, amelyet az
Oktatási és Szakképzési Minisztérium kínál Spanyolországban a Spanyol
Nemzeti Oktatási Technológiák és Tanárképzés Intézetén keresztül. Ez az
oktatás digitális átalakításához szükséges különféle módozatokkal
rendelkező online tanulási tapasztalatok széles körét foglalja magában:
korrepetálás, nyílt, masszív, önálló, összekapcsolt és mindenütt jelen lévő
tanulás.

Leírás
Néhány digitális tanfolyamuk: 1) # PROTECCIÓNDIG - ismerd meg és
használd az alapvető biztonsági intézkedéseket az eszközeid és digitális
tartalmaid védelmének biztosítása érdekében; 2) #JUEGASCRATCH segít a fiataloknak az eszközeik megismerésében egy oktatási videojátékalkalmazás
programozásán
keresztül
az
osztályban;
3)
#EQUILIBRIOONOFF - a fő cél a fiatalok informálása a technológia túlzott
használata miatt bekövetkező nemkívánatos viselkedési változásokról,
valamint a digitális és az hagyományos tevékenységek közötti egészséges
egyensúly megőrzésének elsajátítása ; 4) #ACOSODIG – az internetes
zaklatás főbb tulajdonságainak megismerése által, a fiatalok
megtanulhatják a megelőzési, felderítési és cselekvési stratégiák
kidolgozásának folyamatát.
2019-ben az Aprende INTEF kifejlesztette az online oktató tanfolyamok
éves felhívását, amelyben két körben, 45 tanfolyamon 11 620 hely került
felosztásra. 37 954 felhasználó vett részt a MOOC-on (Massive Open Online
Courses – Széleskörű Nyílt Online Tanfolyamok) - tanárok, az oktatási
közösség tagjai vagy érdeklődő polgárok. Továbbá 35 NOOC (Nano Nyílt
Online Tanfolyamok) került kifejlesztésre, amelyek között a MOOC „Az
éghajlatváltozással kapcsolatos képzés és tudatosság” című kurzusa volt
a legnagyobb újdonság.

Források
https://enlinea.intef.es
https://intef.es/wp-content/uploads/2019/12/Trad-20-01.pdf
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Technovation Girls Madrid and Technovation Families Spain

Megvalósító szervezet
A Technovation Girls Madrid és a Technovation Families (Madridi Techinnováló Lányok és Spanyol Tech-innováló Családok) a globális techoktatási nonprofit Technovation által támogatott kezdeményezések,
amelyek fő célja az, hogy inspirálják a lányokat és a családokat, hogy
vezetőkké és problémamegoldókká váljanak saját életükben és helyi
közösségükben.

Leírás
A Technovation minden évben arra kéri a lányokat szerte a világon, hogy
tanuljanak és alkalmazzák a valós problémák megoldásához szükséges
ismereteket technológián és vállalkozói készségeken keresztül. A
csatlakozó országokban a lányok a világ legnagyobb nemzetközi,
kifejezetten nekik szóló, önkéntesek által lebonyolított versenyén
mutatják be programjaikat. A lányok 12 héten keresztül dolgoznak a
mentorok által koordinált, tervezési gondolkodás alapelvei által inspirált
programjukon, amely a mobil alkalmazások elindításának négy szakaszán
vezeti át a lányokat: Ötletek (azonosítsanak egy problémát a
közösségben), Technológia (dolgozzanak ki megoldást jelentő mobil
alkalmazást), vállalkozói szellem (készítsenek üzleti tervet az alkalmazás
elindításához) és bemutató (az üzleti vállalkozás közelebb hozása a
piachoz).

Eredmények
A mai napig több mint 20 000 lány vett részt a programon, több mint 100
országból. Spanyolországból több mint 1500 lány csatlakozott és több
mint 300 önkéntes vállalt szerepet bíróként vagy mentorként.

Forrás
https://powertocode.org
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“Sé + Digital”
supported by Escuela de Oragnización Industrial and Orange

Megvalósító szervezet
A „Sé + Digital” („Be + Digital”) egy ingyenes képzési kezdeményezés, az
EOI (Escuela de Organización Industrial – Ipari Szervezeti Iskola) és az
Orange támogatásával. A program a digitális készségek fejlesztését
ösztönzi a szakmai tevékenységek támogatása céljából. A szövetség
végső célja a programban való részvétel aktív előmozdítása a spanyol
alapítványok körében, az ágazat digitális átalakulásának felgyorsítása
érdekében, elősegítve ezzel a polgárok digitális készségeinek és szakmai
tevékenységeinek fejlesztését, illetve az új globális digitális gazdaság által
felvetett kihívások megfelelőbb kezelését.

Leírás
A tanfolyam során a beiratkozott résztvevők a következő fogalmakról
tanulhatnak: 1) az üzleti életben alkalmazott új technológiák (big data,
NFC, intelligens városok, a tárgyak internete, felhő alapú
számítástechnika); 2) Innovatív üzleti modellek és a digitális gazdaság új
csatornái (mikro-fizetés, fogyasztás-fizetés, előfizetés, Crowdfounding
(Közösségi
Finanszírozás),
Freemium-Premium,
online
reklám,
kollaboratív közgazdaságtan, e-kereskedelem); 3) e-kereskedelmi
platformok (platformtípusok és elemek a döntéshozáshoz); 4) Hogyan
reklámozhatom vállalkozásaimat globális szinten a lakóhelyemről (mi a
közösségi média marketing, illetve a szociális hálózatok felhasználási
stratégiája, az ügyféllel folytatott interakció új formái, hogyan lehet az
interneten népszerűsíteni a SEO és a SEM stratégiákat); 5) új finanszírozási
képletek, a bankfinanszírozástól a közösségi finanszírozáson, az üzleti
angyalokon és a kezdőtőkén át, a start-upokat elősegítő faktorokig; 6)
Helyes gyakorlatok az internetes vállalkozások fellendítéséhez.
A „Sé + Digital” a „Sé Digital” folytatása, amelyet az EOI az Orange-al
együttműködésben támogat a lakosság digitális transzformációjának
előmozdítása érdekében, azért, hogy gyorsan és hatékonyan
alkalmazkodjon az új globális digitális gazdaság teremtette kihívásokhoz.

Forrás
https://sedigitalylanzate.es/blog
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A hagyományos oktatási rendszer többé nem képes a gyors tempójú
modern trendek és igények kielégítésére. A társadalom példátlan
mértékű digitális transzformációja együtt jár azzal, hogy a modern világ is
bonyolultabbá válik és felgyorsulnak az oktatást érintő változások.
A Digitális Oktatás a technológia, a digitális tartalmak és az oktatás
kombinációjaként definiálható, melynek célja az oktatási rendszer
hatékonyabbá tétele.
A digitalizáció kihívásai közzé tartozik többek között az adaptív tanulás, a
digitális infrastruktúra megléte, a kiberbiztonság, az információs
technológiában zajló gyors változások és a modern digitális eszközök
kezelése. Ezek a tényezők növelik a digitális oktatás bonyolultságát.
A Digitális Oktatás és az oktatás jövőbeli trendjei változásokon estek át: a
jövőbeli trendek közzé bekerült a játék, valamint a videó alapú tanulás, a
mesterséges intelligencia használata a tantermekben, valamint az
immerzív tanulás.
Az információ- és kommunikációtechnológia hatással van az emberek
mindennapi életének szinte minden területére. Az internet világának
azonban megvannak a maga hátrányai is, amelyekkel a fiatalok jobb, ha
tisztában vannak. A szülők és a tanárok mellett az ifjúsági szakemberek
alapvető útmutatókként szolgálhatnak a fiatalok digitális oktatásában,
mivel jobban ismerik a digitális trendeket. Az elemzések azt mutatják,
hogy az európai országokban eltérőek a közösségi média használatának
szokásai, ezért eltérő megközelítésekre van szükség. Az egyik fontosabb
szempont a közösségi média, valamint az információ- és
kommunikációtechnológia
használatában
az
adatvédelem.
Az
adatvédelem működésének megértése nehézkes lehet, de az európai
Általános Adatvédelmi Rendelet irányadó a személyes adatvédelemben.
Az internet előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik, amelyek magukban
hordoznak olyan nem elhanyagolható veszélyeket, amelyeknek
elsősorban a fiatalok vannak kitéve. A fiatalok szembesülhetnek az online
világban gyűlöletbeszédekkel; faji gyűlöletre ösztönző, vagy azt igazolni
látszó
tartalmakkal;
idegengyűlölettel;
antiszemitizmussal;
az
intolerancián alapuló gyűlölet további formáival és internetes zaklatással.
Internethasználat közben mindannyian nyomot hagyunk magunk után,
ezt nevezik digitális lábnyomnak. Minél aktívabb valaki online, annál
nagyobb lesz a lábnyoma. A „passzív digitális lábnyom” pedig azokat az
adatokat tartalmazza, amelyeket akaratlanul hagy maga után az
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internethasználó. Az emberek digitális megítélése közvetlenül
kapcsolódik az általuk hátrahagyott digitális lábnyomhoz. Mind a pozitív,
mind a negatív digitális megítélésnek óriási hatása lehet: míg az előbbi
javadra válhat, addig az utóbbi következtében kimaradhatsz bizonyos
lehetőségekből.
Mivel a digitális ifjúsági munka lényege a digitális média és technológia
proaktív használata, ezért az ifjúsági munkásoknak egy agilis, új dolgokra
nyitott gondolkodásmóddal kell rendelkezniük, továbbá fontos, hogy
képesek legyenek tanulni nemcsak a sikerekből, de a hibákból is.
Mára a játéknak nagyobb szerepe van, mint eddig akármikor. Az ifjúsági
munkában és az oktatásfejlesztésben használtakhoz hasonlóan a játékok
szimulációkat és szerepjátékokat tartalmaznak. A Játék Alapú Tanulás
területén sok fejlődés történt. A modern oktatási rendszer a technológia
adottságait is kihasználja a tudás átadására. A digitális játékok és az
alkalmazott
tudományok
tanulási
környezetben
történő
felhasználásában bekövetkezett növekedés az oktatók és a diákok
munkájára is hatással volt. A növekedés oka, hogy a játék alapú tanulás
sikeresen fejleszti a tanítást és a tanulást is. A digitális játékok és ifjúsági
kultúra technológiai innovációjának jelenlegi szakaszában folyamatosan
új és folyamatosan fejlődő tendenciák bukkannak fel. Az újabb
generációknak esélyük sincs arra, hogy összehasonlítsák a mindennapi
életüket az internet előtti világgal. A játék alapú tanulás segíthet a mai
fiatalok figyelmének megragadásában.
A digitális tanulásra kifejlesztett játékok kombinálják a jelenlegi
technológiát, ezzel pedig képesek az interakciót és a kollaborációt egy
teljesen új szintre emelni, egyben egyedi tanulási élményt nyújtani.
Az ifjúsági munkások betanítására rengeteg eszköz és mód áll
rendelkezésre.
A kockázatok ellenére fontos a fiatalok média- és információs
készségeinek fejlesztése, ezen belül is kiemelendő az aktív, produktív és
biztonságos médiahasználatra való buzdításuk. A jelenlegi gyorsan
változó világban elengedhetetlen, hogy a fiatalokat felkészítsük a digitális
média fenntartható, érzékeny és kritikus használatára. Ennek elérése
érdekében az ifjúsági munkásoknak is naprakész ismeretekkel kell
rendelkezniük a témában, ami túlmutat a hagyományos képzésen.
Az előbbiek miatt a médiával foglalkozó ifjúsági munkások magas
követelményekkel szembesülnek. Azontúl, hogy jó példával kell eljárniuk,
a tudásukat digitális formában kell továbbadniuk.
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A digitális és az offline világ szoros összefonódása ellenére fontos
figyelembe venni a digitális ifjúsági munkások számára készített
ajánlásokat.
Az ifjúsági munkások feladata, hogy támogassák a fiatalok személyes és
szociális fejlődését, ennélfogva az alábbi területekre érdemes
összpontosítaniuk:
◆
◆
◆

az ifjúsági munka digitalizálódása és digitális átalakulása;
a digitális média proaktív használata tevékenység vagy tartalom
formájában az ifjúsági munka során;
olyan módszerek és megközelítések használata, amelyek
bármilyen ifjúsági munka során alkalmazhatók.

A digitális ifjúsági munka a technológia segítségével sokkal relevánsabbá
és könnyebben elérhetővé teheti a szolgáltatásait. Az ifjúsági
munkásoknak úgy kell tanítaniuk a fiatalokat, hogy azok a pozitív digitális
jövő megalkotásának részesei legyenek.

82

YOUTH WORKERS 2.0
DIGITÁLIS OKTATÁSI ÚTMUTATÓ IFJÚSÁGI SZAKEMBEREKNEK

Jelen digitális útmutató létrejöttét – Youth Workers 2.0 stratégiai
partnerség projekt keretében – az Európai Bizottság támogatta. A könyv
és anyagai teljes egészében a szerzők nézeteit tükrözik, és a Bizottság
semmilyen tekintetben nem felelős ezek és a bennük közölt adatok
bármilyen nemű felhasználásáért.

