
VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI
MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG

ÚTIKALAUZ A DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK

VILÁGÁBA

Székely Levente
Nagy Ádám dr.

Budapest, 2010

Ex5  10/8/23 2:06 PM  Page 1



SOROZATSZERKESZTÔ

Nagy Ádám dr.

© Székely Levente, 2010

© Nagy Ádám dr., 2010

1158 Budapest, Adria u. 69.

www.excenter.eu

ISBN 978-963-88988-1-4

FELELÔS KIADÓ Excenter

NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS Illovszky Gyöngyi

2

Ex5  10/8/23 2:06 PM  Page 2



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Digitális bennszülöttek – fiatalok az információs társadalomban  . . . 7

A magyarországi fiatalok médiafogyasztása . . . . . . . . . . . . . . . . 12

A digitális közeg jellegzetességei – emberek 

és közösségek a virtuális világban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Digitális útikalauz – ifjúsági munka a digitális közegben  . . . . . . . . 25

Az e-részvétel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

A virtuális ifjúsági munka céljai, feladatai  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

A virtuális ifjúsági munka eszközei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

A virtuális ifjúsági munkát végzôk alapszabályai  . . . . . . . . . . . . 38

Az ifjúsági munka ott kezdôdik, ahol a fiatalok vannak…  . . . . . 40

Gyakorlati tanácsok a fiatalokkal foglalkozó 

szervezetek számára  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Mit akarhat az ifjúsági munka az online térben?  . . . . . . . . . . . . 42

Hogyan kezdjünk hozzá?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Végjegyzet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Rövid összefoglaló az Excenter Kutatási Központról  . . . . . . . . . . 55

Az Excenter alapításkori és mai vezetôi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3

Ex5  10/8/23 2:06 PM  Page 3



Ex5  10/8/23 2:06 PM  Page 4



BEVEZETÉS

A jelenkor társadalmát gyakran szokták posztmodern társadalomnak

vagy információs társadalomnak nevezni, elkülönítve ezzel a korábbi

struktúráktól. Az elkülönítést a merôben új viszonyok indokolják, ame-

lyek a mindennapokban is érzékelhetôek: alapvetôen megváltozott pél-

dául a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás módja, egyre nagyobb szerep

jut a személyközi kommunikációt felváltó, különbözô infokommuniká-

ciós eszközöket közbeiktató megoldásoknak. Azonban nem szabad elfe-

lejteni, hogy – habár a közeg más – a digitális eszközök mögött mindig

az ember van, ezért van feladata az ifjúsági munkának a virtuális térben

is.

Az Excenter Füzetek jelen számában a különbözô digitális terekben

végezhetô és végzendô ifjúsági munkával fogunk foglalkozni. Bemutat-

juk ennek az új területnek a jellegzetességeit, foglalkozunk az általános

szabályszerûségekkel és az egyes közegek (alkalmazások) különbözô jel-

lemzôivel. Bemutatunk olyan gyakorlati példákat, amelyek sikerességük

okán követendôek, továbbá megfogalmazunk olyan általános alapszabá-

lyokat, amelyeket érdemes betartani, ha virtuális térben kívánunk ifjúsá-

gi munkát végezni.  
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DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK

– FIATALOK AZ INFORMÁCIÓS

TÁRSADALOMBAN

Essünk túl a nehezén: mi az információs társadalom 
és kik azok a fiatalok? 

Az ipari társadalmak után kifejlôdô új szerkezet, amelyet Daniel Bell1

posztindusztriális társadalomnak, vagy Manuel Castells2 információs tár-

sadalomnak nevez az egész világot érintô és átható a napjainkban is zaj-

ló gazdasági – társadalmi – kulturális átalakulás.

Az információs társadalmi átmenet leglátványosabb megmutatkozá-

sa kétségtelenül az infokommunikációs technológiák így a számítógép,

a mobiltelefon, az internet, stb. megnövekedett szerepéhez kapcsoló-

dik, a lényegi változások ugyanakkor az egész (gazdasági – társadalmi –

kulturális) struktúrára érvényesek. A szakirodalomban közel félszáz ne-

vesebb definíció található az információs társadalomról, Z. Karvalics

László ezek közül választott ki néhány olyat, amelyik megôrizte erejét

a mai napig is. Az összegyûjtött definíciók egészen eltérô aspektusokat

emelnek ki így az innovációt, a tudást (pl.: Bell, Naisbitt) az informá-

ciós javak termelését (pl.: Masuda, Nick Moore), vagy a információs és

telekommunikációs technológiák szerepét (Murányi). Az alábbi rövid

definíciók egészen eltérô aspektusokat emelnek ki, miközben azt a fen-

tebb említett valami mást – azaz az információ és a tudás jelenségcsa-

ládjának valamelyik kiterjedését – állítják szervezô elvvé, vagy a köz-

ponti elemmé. (Z. Karvalics, 2008)
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• „Az információs társadalom gazdasági valóság és nem csupán szel-

lemi elvonatkoztatás… Megszûnik az információk terjedési késése

[…] fokozatosan új tevékenységek, mûveletek és termékek látnak

napvilágot” (John Naisbitt).

• „Olyan társadalom, amely a társadalmi kontroll, valamint az inno-

váció és a változás kezelése érdekében a tudás körül szervezi ma-

gát…” (Daniel Bell).

• „Új típusú társadalom, amelynek átalakulása és fejlôdése mögött

az információs (és nem az anyagi) javak termelése a hajtóerô […]

(és amely ezzel) az emberi intellektuális kreativitást virágoztatja

fel” (Yoneji Masuda).

• „Olyan társadalom, amelyben […] az információt gazdasági erô-

forrásként használják, a közösség jobban kihasználja azt, s minde-

zek mögé kifejlôdik egy olyan iparág, amely a szükséges informá-

ciókat állítja elô…” (Nick Moore).

• „Az információ és a tudás szabad létrehozásán, forgalmazásán,

hozzáférésén és felhasználásán alapuló társadalmi struktúra […] az

élet számos területének globalizálódása” ([Magyar] Nemzeti In-

formatikai Stratégia, 1995).

• „Olyan új típusú társadalom, melyben az információs és telekom-

munikációs technológiák globális elterjedésének segítségével az

emberiségnek új típusú életvitelre, magasabb minôségû életre,

munkavégzésre, társadalomban betöltött szerepre van lehetôsége”

(Murányi Béla). 

Az információs társadalom elméletének egyik alaptézise a megválto-

zó kommunikációs és médiafogyasztási szokások. Az információs társa-

dalom mérhetôségének két fontos próbaköve (1) az inter-konnektivitás,

amely a kölcsönös összekapcsoltság mértékében telefonhálózatnál 50

százalék feletti és (2) a fogyasztás, amely a vásárolt információs és kul-

turális javak, eszközök és szolgáltatások tekintetében egyharmados (a
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fogyasztói kosár szerinti) lélektani határt határoz meg. (Z. Karvalics,

2008) Az integrált médiakörnyezet, az újfajta kommunikációs formák

olyan fogalmakat hoznak be a köztudatba, mint a közösségi média, vagy

az egyidejû többcsatornás kommunikáció és médiafogyasztás. 

Az ifjúságról szólva kézenfekvô életkori csoportokkal dolgozni, a

szakirodalmakban azonban többféle meghatározásról, lehatárolásról ol-

vashatunk3. Ezek általában kétféle, adminisztratív és fejlôdési szempont-

ból közelítik meg az ifjúság fogalmát. Elôbbit elsôsorban a jogtudo-

mány, utóbbit a biológiai és a társadalomtudományok használják. A

pszichológiai és szociológiai megközelítések bár közös tôrôl fakadnak a

legkülönbözôbb meghatározással, felosztással élnek. Az Ifjúságügy címû

könyv szerint az ifjúság a gyermekek és a fiatalok (valamint a poszta-

doleszcens) korosztályai együttesen. A különbözô értelmezések4 alapján

kijelenthetô, hogy a gyermek és a fiatal nem két diszjunkt halmazt, ha-

nem egymást átfedô viszonyok együttese. (Nagy, 2008) 

A társadalomtudományos definíció többdimenziós (élethelyzetre és

nem elsôsorban életkorra korlátozódó) igénye abból fakad, hogy a köz-

napi gondolkodás is részletgazdag és szituációfüggô meghatározással

dolgozik abban, hogy kit tekintünk fiatalnak, gyermeknek, serdülônek,
fiatal felnôttnek, stb. Az Excenter Füzetek korábbi számában a részlete-

sebben bemutatott harmadlagos szocializációs közeg elméleti mega-

lapozása kapcsán az alábbi ifjúsági csoportokkal dolgozunk: gyerekek

(kb. 8-12 éves kortól – kb. 14 éves korig), a serdülôkorúak (kb. 14 éves

kortól – kb. 18 éves korig), valamint a fiatal felnôttek (kb. 19 éves kor-

tól – kb. 25-30 éves korig). (Nagy-Székely, 2010) 

Az információs társadalom korának egyik legfontosabb problémája,

hogy a felnövekvô generációk, beleszületve a digitális korba, miképpen

alakítják át az ismert társadalmat – és hogyan alakítja az ôket. A fiatalok

számos okból tekinthetôk – Marc Prensky szavaival élve – „digitális ôs-

lakosnak” (digital natives). Ôk azok, akik elsôként képesek elsajátítani az

új technikai eszközök használatát. Az ilyen ismeretek elsajátítása nem

9
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pusztán kevésbé megterhelô a netgeneráció5 számára, hanem spontán és

természetes módon történik (Rushkoff, 1996), továbbá e generáció tag-

jai nemcsak magukévá teszik, hanem a mindennapokban használják és a

maguk képére formálják ezeket az eszközöket és tartalmakat. Ez a min-

dennapos használat nagymértékben átalakítja az információszerzési – in-

formációfogyasztási, kommunikációs és médiafogyasztási szokásaikat,

azok egyre inkább eltérnek az idôsebbek szokásaitól (Prensky, 2001). 

Az ifjúság megkülönböztetett helyzete (információs társadalmi szem-

pontból) világosan megmutatkozik, amint a nemzetközi infokommu-

nikációs technológiákhoz kapcsolódó hozzáférési és használati indexe-

ket vizsgáljuk, ahol Magyarország – a lakosság egészét tekintve – rend-

re rosszul szerepel, ugyanakkor a korosztályos bontások szerint az ifjú-

ság együtt mozog a globális változásokkal. 2010 év elején a magyar tár-

sadalom több mint fele6, ezzel szemben a fiatalok (14-29 évesek) kilenc-

tizede7 használt internetet – a tizenévesek esetében ez az arány még ma-

gasabb. A kutatók számára világossá vált, hogy ez a nemzedék sok szem-

pontból különbözik más generációktól. Beállítódásaikat jellemzi, hogy

fogékonyak a kulturális tartalmak iránt, vonzódnak a csoporttevékenysé-

gekhez, a közösségi térhez, teljesítményközpontúak, magabiztosak,

ugyanakkor szerények, azonosulnak a szüleik által vallott értékekkel,

magasan képzettek (többségük számára fontos az iskola, fontos a jó is-

kolai teljesítmény).

Ennek a generációnak három olyan fontos jellemzôje van, amely a

szolgáltatásokat tervezôk szempontjából különösen fontos: 

• multitasking: egyidejûleg több csatornán „fogyasztanak” (az

együttes fogyasztásuk meghaladja az egy fô által „fizikailag” elér-

hetô mennyiséget). Hazai és nemzetközi kutatások eredményei

szerint a heti médiafogyasztással több idô megy el, mint egy teljes

állással. 2007-es adatok szerint egy átlagos nem internetezô több

mint 40 órát, egy internetezô több mint 50 órát tölt médiával he-

tente. (Székely, 2008)
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• info-support: környezetüktôl egy ideje információs segítséget igé-

nyelnek a technológiai támogatás (tech-support) helyett.

• nagy részükben nincs semmilyen reflektív tudatosság a tipikus és

megszokott internet-használatuk (pl. letöltés, fájlcsere) jogi-intéz-

ményi környezete iránt. Az Ifjúság2008 adatai szerint a fiatalok

komoly CD-DVD gyûjteménnyel rendelkeznek otthonukban,

amelyeknek mintegy fele másolt lemez. 

A digitális nemzedék jellemzôit már többen is megkísérelték összefog-

lalni. Prensky alapján a digitális ôslakosok jellemzôi a következôk:

• gyorsan befogadják az információkat,

• az információkat párhuzamosan dolgozzák fel, tevékenységeiket

szimultán végzik (multitasking),

• a szöveg helyett a képet és a hangot preferálják,

• elônyben részesítik a véletlenszerû kapcsolódásokat (hypertext),

• kitûnôen dolgoznak hálózatban,

• vágyaik azonnali és gyakori kielégítésére törekszenek,

• elônyben részesítik a játékot a „komoly” munka helyett,

• a technológiában a kényelmetlen, de szükségszerû társ helyett ba-

rátot látnak.

Rushkoff alapján a digitális nemzedék hat jellemzôje:

• a lineáris gondolkodás alkonya – a káosz felemelkedése8,

• a dualizmus alkonya – a holizmus felemelkedése9,

• a mechanikus mivolt alkonya – az animizmus felemelkedése10,

• a gravitáció alkonya – a konszenzuális hallucináció felemelkedése11,

• a metafora alkonya – a rekapituláció felemelkedése12,

• Isten alkonya – a természet felemelkedése.

11
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A magyarországi fiatalok médiafogyasztása

A fiatalok és az információs társadalom metszetének vizsgálata során

szinte azonnal beleütközünk a megváltozó médiafogyasztási és kommu-

nikációs szokások kérdésébe, ahol a fiatalok az idôsebb generációktól el-

térô szokásaival találjuk magunkat szembe. Egy korábbi munkában,

amely az életkor és a médiafogyasztás mennyiségének kapcsolatát vizs-

gálta (Pintér – Székely, 2006) jó néhány, a fiatalok médiafogyasztására

vonatkozó sztereotípiáról bizonyította be, hogy minden alapot nélkü-

löz. A vizsgált sztereotípiák, vagyis hogy a fiatalok sokat néznek tévét,

keveset olvasnak, illetve túl sokat telefonálnak az adatok alapján hamis-

nak bizonyulnak. A World Internet Project 2004-es adatai alapján el-

mondható, hogy a 14-17 év közötti korcsoport, amelyet a hivatkozott

tanulmány „mai fiatalok” korosztályaként nevesít olvas a legtöbbet

könyvet ma Magyarországon, hozzájuk hasonló (szignifikánsan nem ke-

vesebb) idôt töltenek olvasással hetente a 26-27 év alatti, illetve az 58-

59 és afeletti korosztályok.13 Bár könyveket a fiatalok olvasnak leginkább

– míg a 14-29 évesek több mint négytizede legalább hetente olvas köny-

vet, ugyanez az idôsebbek mintegy harmadát jellemzi – az újságok ese-

tében azonban úgy tûnik, hogy egyszerûen „kihalnak” az olvasók,

ugyanis a fiatalabb korosztályok egyre kevesebb idôt töltenek újságolva-

sással. 

A zenehallgatás az a terület, ahol a sztereotípia igaz, a fiatalok hall-

gatnak a legtöbbet és leggyakrabban zenét és itt találjuk a legnagyobb

mennyiségbeli eltéréseket is a különbözô korosztályok között. A fiatalok

(14-29 évesek) több mint fele (56%) naponta hallgat zenét, a középko-

rúak (30-59 évesek) mindössze valamivel több mint negyede tesz

ugyanígy, míg az idôsek (60 felettiek) csupán 5%-a. A generációs törés-

pontot a 26-27 éves korcsoport esetében találjuk, ôk a heti közel 9 óra

zenehallgatással, már szignifikánsan kevesebbet hallgatnak, mint a refe-

renciakategóriát képviselô 14-17 évesek. A mennyiségi különbségek hát-
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terében feltehetôleg, korcsoportok szerint szervezôdô, eltérô zenehall-

gatási és megosztási kultúrát találunk. A mai fiatalok egy mp3 megosz-

tás-letöltés és hordozható lejátszó uralta világban szocializálódnak, ahol

a „jó zene” könnyen és gyorsan beszerezhetô – részben illegálisan. A ze-

neiparnak tehát bár hosszútávon ugyanúgy az üzleti modell fenntartha-

tatlanságával kell szembenéznie, mint az újságoknak vagy a könyvkia-

dásnak, paradox módon éppen ellentétes okokból kifolyólag: nem a te-

vékenység elhalása fenyeget, hanem az egyre élénkülô igények csillapít-

hatatlan, de alternatív, piacon kívüli forrásból táplálkozó kielégítése, az-

az az illegális zeneletöltés jelenti a kihívást. 

A rádió hallgatásának kor szerinti megoszlásáról alkotott közkeletû

kép sokkal inkább a tartalmak tekintetében (közszolgálati-kereskedel-

mi) létezik, mint a mennyiség tekintetében, természetesen ez nem je-

lenti azt, hogy különbség nem lenne. A fiatalok rádióhallgatási gyako-

risága az újságolvasáshoz hasonló mintázatot mutat, azaz a 14-29 év

közötti fiatalok közül mintegy 10%-al kevesebben hallgatnak rádiót na-

ponta, mint az idôsebb korosztályok. A heti rádióhallgatási mennyisé-

get tekintve már a 22-23 éves korcsoportban töréspontot találunk,

innentôl kezdve a kérdezettek szignifikánsan többet rádióznak. A rádió

esetében elmondható, hogy bár továbbélését tulajdonképpen az inter-

net nem veszélyezteti, ugyanakkor kérdés, hogy a meglévô adók milyen

gyorsan ismerik fel az internetben, az internetes rádiózásban rejlô lehe-

tôségeket? 

Figyelemre méltó összefüggéseket tapasztalhatunk a telefonálás és a

kor tekintetében, mennyiségi dimenzióban ugyanis – akárcsak a köny-

veknél – fordított mintázatot kapunk, mint a sztereotípia feltételezi, az-

az nem tûnik igaznak, hogy a fiatalok sokkal többet beszélnének, mint

az idôsebbek. A telefonálás gyakoriságát szemügyre véve azonban azt ta-

láljuk, hogy a fiatalok (14-29 évesek) kétharmada naponta használja a

telefont, a középkorúak fele, míg az idôsek mindössze negyede viselke-

dik ugyanígy. A különbség valószínûleg az eltérô használati módokból
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adódik, azaz a fiatalokra a szabadidôs beszélgetések jellemzôek, szem-

ben a hivatalos, munkához kapcsolódó telefonokkal. 

A televízió nézésének gyakorisága és mennyisége már sokkal egyértel-

mûbb, mint a telefonálásnál megtapasztaltak, azonban a sztereotípiának,

miszerint a fiatalok sokat tévéznek ellentmondani látszik. A fiatalok (14-

29 évesek) többsége (86-87%) naponta néz televíziót az idôsebb kor-

csoportok azonban még ennél is nagyobb, több mint kilenctizedes

(93%) arányban teszi ugyanezt. A televízió elôtt eltöltött idô tekinteté-

ben a legidôsebb korosztályok mutatnak kiemelkedô eredményt, a csú-

csot a 68-69 évesek tartják heti közel 24 óra televíziózással, a fiatalok te-

levíziózása ezzel, szemben kifejezetten visszafogottnak tekinthetô. 

A korábbi kutatás eredményeit a frissebb adatbázisokon is sikerült

igazolni. Az alábbi ábrán látható a heti átlagos interneztetés mennyisé-

ge is. Az adatokból jól látszik, hogy a fiatal korosztályok nem csupán a

használat – nem használat dichotóm kategóriáiban, hanem a használat

mennyiségében és – más kutatások alapján elmondható, hogy – minôsé-

gében is lényegesen különböznek az idôsebb korosztályoktól. 

1. ábra: A médiafogyasztás szerkezete korcsoportok szerint (óra/hét) 

(Forrás: Székely, 2008; World Internet Project, 2007)
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A fentiek alapján elmondható, hogy a fiatalok médiafogyasztása mind

az adott médium elôtt-mellett eltöltött idô, mind a fogyasztás gyakori-

sága mentén lényegesen különbözik – sok esetben az uralkodó sztereo-

típiákkal meghazudtolva – az idôsebb korosztályokétól. Az egyes médi-

umokkal töltött idô generációs töréspontjai sok esetben a húszas éveik

második felében járóknál találhatjuk. Ez nem véletlen, ez ugyanis az a

korosztály, ahol a legtöbbek esetében megtörténik a munkaerôpiaci in-

tegráció, másik oka valószínûleg a családalapítás következtében megvál-

tozó fogyasztói szokások és igények. De egészen biztosan létezik

kohorsz-hatás is, ami alapján elkülönülnek a húszas éveik végén járóktól

a mai tizenévesek, akik már a digitális kor értékvilágát és szocializációját

hordozzák.

A World Internet Project kérdôíve lehetôséget adott az egyes mé-

diumok (vélt) fontosságának14 vizsgálatára az életkor tekintetében.

(Székely, 2006) A WIP 2004-es vizsgálata a hagyományos média (te-

levízió, rádió, napilapok, magazinok, könyvek) mellett az internet

fontosságára is rákérdezett, mint információ, illetve mint szórakozási

forrásra15. A médiumok fontosságuk megítélésének sorrendjében a

következôk: televízió, rádió, napilapok, könyvek, magazinok, inter-

net. Ez tehát azt jelenti, hogy a legfontosabb médium a kérdezettek

megítélése szerint a televízió és a rádió, az írott médiumok kevésbé

fontosak, az internet fontossága lényegesen kisebb, megítélése elsô-

sorban a televíziós átlaghoz képest lényegesen kedvezôtlenebb. Az

adatok alapján elmondhatjuk, hogy a televíziót, a rádiót, illetve a na-

pilapokat inkább fontosnak, az internetet inkább nem fontosnak tart-

ják a kérdezettek. A könyvek illetve a magazinok megítélése ambiva-

lens.

15
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1. tábla: Médiumok értékelése a 14+ korosztályban 

Médiumok Mennyire fontos, Mennyire fontos, 

mint információforrás mint szórakozás

Televízió 4,2 4,1

Rádió 3,8 3,7

Napilapok 3,5 3

Könyvek 3 3,2

Magazinok 2,8 2,9

Internet 2 1,8

(Forrás: Székely, 2006; World Internet Project, 2004)

A kutatás eredménye azt mutatta, hogy az egyes médiumok megíté-

lése különbözik az életkor szerint: a fiatalok az egyes médiumok, elsô-

sorban az internet fontosságát másképp látják, mint az idôsebbek16. A

hagyományos médiumok fontosságának megítélésében megfigyelhetô,

hogy azok a médiumok, amelyeket a fiatalok az átlagoshoz képest fon-

tosabbnak tekintenek (pl. könyvek és magazinok), az idôsek esetében

az átlagoshoz képest kevésbé fontosak, illetve fordítva, a fiatalok által

kevésbé fontosnak tartott médiumok (pl. televízió, rádió), az idôsek

szemében fontosabbak. Ha a meglévô képbe beemeljük az internetet is,

egyrészt azt láthatjuk, hogy megítélésének kapcsolata szinte tökélete-

sen lineáris a korral, másrészt a fontos-nem fontos dimenziót az életkor

alapján többé-kevésbé változó (hagyományos) médiumok megítélésé-

nek szövevényét szó szerint keresztülvágja. Tehát az internet megítélé-

se az életkor alapján sokkal szélsôségesebb, mint a hagyományos médi-

umoké, a fiatalok sokkal fontosabbnak tekintik az internetet mint az

idôsebbek.
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2. ábra: Az egyes médiumok fontossága korcsoportok szerint 

(Forrás: Székely, 2006 (World Internet Project, 2004)

Egy 2007-ben kvalitatív (fókuszcsoportos) módszerrel végzett kuta-

tás, amely kifejezetten a fiatalok médiafogyasztásával foglalkozott meg-

állapítottuk, hogy a fiatalok infokommunikációs fogyasztása jelentôsen

különbözik az idôsebbekétôl. A fiatalok sokkal magabiztosabban keze-

lik az infokommunikációs eszközöket, de emellett a tartalom szelektá-

lása is sokkal nagyobb tudatosságot mutat, mint ahogy azt sokan gon-

dolnák. Tudják, hogy mit és miért fogyasztanak, ráadásul nagyfokú ra-

cionalitást mutat, hogy az egymás mellett jól „megférô” tevékenysége-

ket gyakran párhuzamosan végzik, így kihasználva a rendelkezésre álló

szûkös szabadidôt. A kutatásból egyértelmûen kiderült, hogy a fiatalok

az internetet tekintik az elsôszámú médiumnak, és ez egyaránt igaz az

információs és a szórakoztató tartalmakra. (Urbán-Székely, kézirat)

Nem kétséges, hogy az internet használat terjedése elsôsorban a ha-

gyományos médiumok kárára történik. A televízió térvesztése jól érzé-

kelhetô, a fókuszcsoportokból leszûrhetô tapasztalatok teljes mérték-

ben alátámasztják a piackutatók által kimutatott tendenciákat: a fiatal
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korosztályokban a tévénézésre fordított idô és érdeklôdés drámai mó-

don csökken. A saját szobában elhelyezett tévékészülék már messze

nem annyira vonzó egy fiatal számára, mint néhány évvel ezelôtt volt. 

Szintén egyértelmûen bebizonyosodott a zene fontossága a fiatalok

számára, elmondható, hogy ha tehetik, folyamatosan zenét hallgatnak.

Ebben minden bizonnyal nagy szerepe van az ingyenesen – ha nem is

feltétlenül legálisan – elérhetô óriási választéknak. Az is kiderült, hogy

a zenehallgatás – ami amúgy is jellemzôen a számítógépen keresztül

történik – remekül kiegészíti az egyéb online alkalmazásokat: miköz-

ben a felhasználók az interneten böngésznek, játszanak, vagy éppen

személyes kommunikációt folytatnak (pl. chat), a háttérben folyamato-

san szól valamilyen zene. Minden bizonnyal ez is hozzájárul a televízió

háttérbe szorulásához, hiszen a számítógép használat és a zenehallgatás

együttesen leköti a fogyasztók figyelmét, és így már nincs szükségük a

televízióra.  

Az olvasás nem igazán fér meg más médium fogyasztásával, ebben

az életkorban ez inkább kényszer (tanulás), illetve bizonyos szituációk-

ban idôtöltés (pl. utazás, nyaralás), de otthon nem tekinthetô jellemzô

kikapcsolódási formának. Magazinokat olvastak a kutatás alanyai, de a

napilapok gyakorlatilag elvesztették funkciójukat, tekintettel arra, hogy

a fiatalok amúgy is az internetrôl tájékozódnak.  

A párhuzamos fogyasztás egyértelmûen megjelenik a fiatalok köré-

ben, különösen online (különbözô számítógépes alkalmazások egyide-

jû futtatása), de esetenként az online – hagyományos média kevert for-

májában is (pl. televízió nézés és internet használat egyidejûsége). A

nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan a fókuszcsoportos kutatá-

sunkból is kiderült, hogy minél fiatalabbakat vizsgálunk, annál inkább

jellemzô a multitasking, még ha az egyes korosztályokon belül vannak

is egyéni különbségek, pl. a pszichológiai jellemzôknek, szokásoknak

vagy éppen a háztartás méretének köszönhetôen. Kiderült, hogy még

a multitaskingot magas szinten ûzôk is bizonyos, koncentrációt igény-
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lô szituációkban (pl. egy elgondolkodtató feladat megoldásakor) fel-

hagynak a párhuzamos tevékenységekkel, ilyenkor próbálnak csak egy

dologra figyelni. Nem véletlen, hogy a multitasking elsôsorban a sze-

mélyes kommunikáció és a szórakozás különbözô formáihoz kötôdik,

így pl. IM használathoz vagy zenehallgatáshoz. (Urbán-Székely, kézi-

rat)

A digitális közeg jellegzetességei – emberek és közösségek 
a virtuális világban

Fentebb láthattuk, hogy a médiafogyasztás – amely a szabadidô tehát a

harmadlagos szocializációs közeg nagy részét elfoglalja – egyre inkább

az infokommunikációs eszközökhöz, a digitális közeghez kötôdik. Ter-

mészetesen, amikor digitális közegrôl, virtuális környezetrôl kezdünk

beszélni, azt akaratlanul is a „valódi világhoz” viszonyítjuk. Fontos

azonban, hogy ezeket ne egymással szemben álló dolgokként, hanem

egymás kiegészítôiként értelmezzük. Alapvetôen hibás az az elgondolás,

amely szerint a virtuális környezetben zajló cselekmények a valódi élet-

tôl, a valódi viszonyoktól való eltávolodást jelentik. A digitális közeg

csupán egy része a valóságnak, nem attól különálló entitás (pl.: egy ti-

zenéves fiatal személyiségéhez hozzátartozik a fizikai megjelenésén és

kedvenc zenei stílusán túl a blogja vagy valamely online játékban meg-

testesített karaktere is). Mindebbôl az is következik, hogy a virtuális kö-

zösségek nagyban hasonlítanak az igazi közösségekhez, legalábbis ami

az egyéni viszonyulást illeti.

A közösségek kialakulásának egyik legerôsebb meghatározója sokáig

a földrajzi közelség volt: nem alakulhattak ki közösségek egymástól tá-

vol élô (így a sûrû interakcióra képtelen) egyének között. A földrajzi

meghatározottság az infokommunikációs eszközök révén feloldható,

így az emberi kapcsolatok és érzelmek megannyi módon kifejezôdhet-

nek. Howard Rheingold nevéhez köthetô az elsô ismertté vált virtuális
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közösség a The WELL (The Whole Earth 'Lectronic Link), amely

„olyan emberek csoportját jelenti, akik lehet, hogy személyesen is isme-

rik egymást, de alapvetôen számítógép-hálózatok segítségével, gondo-

latcserék során érintkeznek egymással”. Bár ezek a közösségek általá-

ban rendelkeztek földrajzilag meghatározható lokális központtal, az

internet révén távoli helyekrôl is be lehetett kapcsolódni a társaságba.

Az ilyen típusú online közösségek leginkább valamilyen cél vagy prob-

léma, közös érdeklôdés mentén szervezôdtek és szervezôdnek.

A virtuális közösségeket minden esetben a hagyományos értelem-

ben vett közösségek oldaláról, azokkal összehasonlítva közelítették

meg. Az összehasonlítás sokszor szembeállításként jelent meg, azaz a

közösség jellemzôit állították szembe a virtuális közösség jellemzôivel.

Kérdés, hogy különbözik-e a virtuális közösség a hagyományos érte-

lemben vett közösségektôl, és amennyiben igen, milyen paraméterek

szerint. A különbségekre szavazók ugyancsak két csoportra oszthatók

aszerint, hogy a különbségek alapján melyik típust tekintik elônyö-

sebbnek. A technológiai fejlôdéshez pozitív attitûddel közelítôk közül

kerülnek ki azok, akik szerint a virtualitás merôben új tapasztalatokat

nyújt, mondhatni az ember hátrahagyja testi adottságait, és úgy csat-

lakozik ezekhez a közösségekhez. A külsôdleges (testi) adottságok ki-

iktatásának, háttérbe szorulásának nagy elônye, hogy az elôítélettel

körülvett (pl. kisebbségben vagy fogyatékossággal élô) egyének szá-

mára lehetôség nyílik az elôítélet-mentes környezet biztosítására. A

virtuális közösségeket a „valódi” közösségekkel szembeállítók véleke-

dése szerint az elôbbiek kevésbé értékesek, személytelenek, csupán ár-

nyékai a való világban szervezôdô társaiknál. A különbségek helyett a

hasonlóságokat elônyben részesítôk szerint a „közösség” – legyen az

online vagy offline – maga is virtuális abban az értelemben, hogy köz-

vetett és képzeletbeli – ennek alapján, pusztán a személyes kontaktus

hiányából adódóan, nem lehet a virtuális közösségeket alacsonyabb

rendûnek tekinteni. Gyakran nem is beszélhetünk tisztán virtuális kö-
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zösségekrôl, csak abban az esetben, ha az adott közösség tagjai kizá-

rólag az internet (vagy más infokommunikációs eszköz) révén tartják

egymással a kapcsolatot. Ezekben az esetekben leggyakrabban maga

az internet, illetve valamilyen internetes tevékenység (pl. online játék)

köré szervezôdik a társaság. Más esetekben a kapcsolattartás nem kor-

látozódik egyedül az internetre, gyakran jelen van a mobiltelefon, va-

lamint a személyes találkozás is.

Mindezek alapján arra lehet következtetni, hogy a valódi és a virtu-

ális környezetben végzett ifjúsági munkában hasonlóak a célok, és a si-

ker kritériumai is nagyban hasonlítanak egymásra. Ugyanakkor alapve-

tôen téves kizárólag olyan elvárásokat támasztani a virtuális ifjúsági

munkával szemben, amelyek a részvételre ösztönzést nem általános ér-

telemben fogják fel, hanem leszûkítik, a fizikai részvételre korlátozzák.

Azaz korántsem kizárólag akkor teljesít jól egy ifjúságsegítô, ha a soron

következô offline rendezvényen több fiatal vesz részt. 

Maga a digitális környezet azonban sok esetben más jellemzôkkel

rendelkezik, mint a személyes találkozást lehetôvé tevô (face-to-face)

helyzet, ebbôl adódóan gyakran másfajta viszonyulásokat kíván meg. A

különbségeket az alábbiakban lehet összefoglalni:

Tér és idô: A közösségek formálódásában eddig meghatározó sze-

repet játszott a természeti környezet – a digitális környezetben ez

a szilárd alap eltûnik. A fizikai világ határvonalai elmosódnak,

ahogy az idô is másfajta hangsúlyt kap, így például bármi, amit di-

gitális környezetünkben teszünk, nyomot hagy maga után.

Sebesség: A digitális környezetben az információ (az üzenet) szé-

dületes sebességgel terjed, gyorsan átalakítható, megosztható,

szinte mindig visszakereshetô. Ez a felfokozott sebesség sokak szá-

mára nyomasztóan hat, és korunk egyik jellemzô hátrányaként

szokás emlegetni.
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Szabadság: A technológia demokratikus jellege miatt – a hozzáfé-

rési küszöböt átlépve – bárki vagy bármely közösség meglehetôsen

nagy nyilvánossághoz juthat a világhálón.

Összetettség: A digitális média a szöveget, a képet, a hangot és az

adatokat kombinálja egymással, az összetett üzenetet pedig mi, a

befogadók is összetettebb módon, multimediális érzékeléssel,

multi-hálózatokba csatlakozva érzékeljük. 

Interaktivitás: A digitális környezet nem pusztán lehetôséget ad az

interakciók kiterjesztésére, hanem az interaktivitás természetes és

bevett gyakorlattá válik, így egyre inkább a „fogyasztó” szerkeszti

a tartalmakat.

Interkonnektivitás (always on): Az információs társadalom elektro-

nikus eszközei a folyamatos kapcsolatban maradás érzésével ajándé-

koznak meg bennünket. Az IKT eszközök konvergenciája miatt a

mobiltelefon, a számítógép és az internet egyre inkább egységes, ál-

landó, interaktív kapcsolatot biztosító eszközrendszerré olvad össze. 

Hálózatosodás: Az információs társadalomban az emberek egysze-

rûbb-összetettebb, lazább-szorosabb virtuális hálózatokba rendezôd-

nek, a legnagyobb hálózat „a hálózatok hálózata”: maga az internet.

Egyszerûség és komplexitás: A mindennapokban használt IKT

eszközeink egy-egy gombnyomásra összetett munkafolyamatokat

végezhetnek el. 

A szóbeliség és az írásbeliség összeolvadása: A digitális környezet-

ben az írásbeli kommunikáció sokkal inkább a szóbeliség jegyeit

hordozza, az írásbeliség és a szóbeliség összemosódik.
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Megfoghatatlanság: A digitális környezetben eltávolodunk a meg-

fogható világtól, legtöbbször nem támaszkodhatunk érzékeinkre,

ezért megnövekszik a bizalom és a megbízhatóság szerepe. Az el-

következô évtizedekben azonban minden bizonnyal el fogjuk fo-

gadni, hogy a digitális tett, a digitális szó és a digitális tárgy is min-

denféle értelemben valódi tett, valódi szó és valódi tárgy.

Konvergencia: A konvergencia két legfontosabb szintje az eszkö-

zök konvergenciája és a szolgáltatások konvergenciája. Az elôbbi a

különbözô hálózati platformok azon képességét jelöli, hogy alap-

vetôen hasonló szolgáltatási fajtákat hordoznak, így a távközlés, az

informatika és a média gyakorlatilag összeolvad. Az utóbbi olyan

fogyasztói eszközök összefonódásának kifejezésére szolgál, mint

például a telefon, a televízió és a személyi számítógép.

Megjósolhatatlanság: Az infokommunikációs technológiák fejlô-

dése óriási léptékû. Az olyan megoldások sikere, mint az SMS vagy

az internet stb., arra figyelmeztetnek, hogy a korábbi tapasztalatok

alapján a mai állapotokból nem következtethetünk a jövôre.

Multitasking: A multitasking a gyakorlatban azt jelenti, hogy

sok mindent csinálhatunk egyidejûleg, az összefonódó, párhu-

zamos tevékenységek felaprózhatják a figyelmet, így egyes ele-

meik könnyen háttérbe szorulhatnak. A folyamatos online jelen-

lét lehetôvé teszi akár a több párhuzamos kommunikációs tér-

ben történô interakciót, ezáltal szinte elkerülhetetlen a szemé-

lyes, a csoportos és a tömegkommunikáció „összeolvadása”. A

háttér-médiafogyasztáshoz hasonlóan megjelenik a háttér-kom-

munikáció is, ami a folyamatos szélessávú kapcsolatból adódóan

egyidejûleg többféle kommunikációs térben való jelenlétet ered-

ményez.
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Biztonság: A digitális megjelenés függetlenné válhat hagyományos

(ôs)forrásától, s a digitális információk térnyerése éppen ezért so-

kakban félelmeket és kétségeket vált ki, miközben valóban lehetô-

séget is ad sokféle visszaélésre.
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DIGITÁLIS ÚTIKALAUZ

– IFJÚSÁGI MUNKA A DIGITÁLIS KÖZEGBEN

Virtuális, azaz képzeletbeli? NEM: A virtuális közeg, valóság!  

A 2008-ban Tartuban (Észtország) az ifjúsági munka témájában meg-

rendezett nemzetközi konferencia (International Youth Work

Conference „Youth Worker Found in Cyber Jungle”) szekciói megkísé-

relték összegyûjteni azokat az elemeket, amelyek az információs társada-

lomban szocializálódott digitális nemzedéket és a velük kapcsolatba ke-

rülô ifjúsági munkát jellemzik. Megállapításaik szerint a mai fiatalok más-

képp gondolkoznak, mint a korábbi korosztályok fiataljai – a felnôttek

irányító, egyeduralkodó, a tudást kizárólagosan birtokló szerepe meg-

szûnt. Korábbi kutatások alapján leírható a fordított szocializáció jelensé-

ge, amely szerint egyes területeken (jórészt az infokommunikációs tech-

nológiákkal kapcsolatosan) megfordult az edukációs folyamat, azaz nem

az idôsebbek tanítanak, hanem a fiatalabbak tanítják az idôsebbeket.

A fiatalok ott vannak az interneten – ma az idôsebb korosztályok tag-

jainak, így az ifjúsággal foglalkozóknak elviekben könnyebb velük egy

közösségbe kerülni, mint korábban bármikor, pusztán eszközök és tu-

dás kérdése. Ugyanakkor megváltoznak a kommunikációs szokások –

ebbôl adódóan a korábbi tudások elavulttá válnak. Problémát jelent,

hogy a régi iskolák képviselôi nem tudnak hatékonyan dolgozni az új

eszközökkel. 

Mindebbôl az is következik, hogy a hatékony ifjúsági munkának az

internetes kommunikáción kell alapulnia. A fiatalok legtermészetesebb
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közösségeit ma az interneten találjuk, jellemzôen ezekben a virtuális kö-

zösségekben a fiatalok ôszintébben viselkednek, sokszor otthonosabban

érzik magukat, mint az offline világban.

Az Ifjúságügy címû könyv17 a digitális közegben végzett ifjúsági mun-

kára a „virtuális ifjúsági munka” megnevezést használja. A nemzetközi

szakirodalom ismeri ugyan – és alkalmazza is – a „virtual youth work”

fogalmát, azonban a digitális környezetben végzett ifjúsági munka meg-

határozására a gyakorlatban többet szerepel a „digital youth work” és

ennél is többet az „online youth work” megnevezés, ami nem meglepô,

hiszen a legfontosabb és a legtöbb lehetôséget kínáló eszköz kétségkí-

vül az internet. Jelen munka nem a fogalom-etimológiára szakosodott,

így ettôl most tekintsünk el, és érjük be azzal, hogy akár a virtuális ifjú-

sági munka, akár a digitális közegben végzett ifjúsági munka megfelelô

elnevezés, azokat a továbbiakban is egymás szinonimájaként fogjuk al-

kalmazni.

A virtuális ifjúsági munka egyre fontosabb feladata lesz az ifjúságsegí-

tôknek, ugyanis egyre többféle infokommunikációs technológia (IKT)

kapcsolódik az életünkhöz, és ez a fiatalokra hatványozottan igaz. Ma

Magyarországon a fiatalok túlnyomó többsége (80-90 százalék) használ

számítógépet, internetezik, mobiltelefonál, sokuk hallgat digitálisan ze-

nét, olvas elektronikus könyvet stb. Mindez azt jelenti, hogy a digitális

közeg alkalmas terep lehet az ifjúsági munka számára, vagyis halban gaz-

dag vizekrôl beszélünk – már csak a megfelelô hálót kell megkeresnünk.

A virtuális környezetben végzett ifjúsági munkának alapvetôen két

gyakorlati megközelítésmódja van, amelyeket a virtuális ifjúsági munka

két szintjeként is lehet jellemezni. Elsô szint a passzív, második az inter-

aktív viszonyulás. 

A passzív munka során a digitális környezetet gyakorlatilag informá-

cióterjesztésre használjuk fel, kihasználva azt, hogy a könnyû másolha-

tóság és az internetes eszközök miatt ezt olcsón és látványosan megte-

hetjük. Egy rendezvényrôl szóló híradást nem kell minden iskolában ki-
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plakátolni, elég mindegyikbe elküldeni e-mailben, és ôk közzéteszik,

vagy közvetlenül elérhetjük az érdeklôdôket weblapon, levelezôlistákon

stb. keresztül. A konvergencia miatt a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

nem elegendô csak egyik vagy másik megoldás mellett lándzsát törni,

hanem az elektronikus és az offline módszerekkel is egyaránt élni kell.

Ne feledjük, hogy míg néhány éve az elektronikus megoldásokat alkal-

mazók nagy sikerre számíthattak, ma már sokkal bonyolultabb a képlet,

hiszen szinte minden szervezet és minden program „fent van a hálón”

is. Valahogy úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy míg néhány éve az

elektronikus megoldások relatív elônyt jelentettek a használóknak, ma

már relatív hátrányt jelentenek a nem használóknak. 

Az információterjesztésen túl kezdôdik azonban az igazi virtuális if-

júsági munka – az interaktív szint. Az interaktív szinten az információ-

megosztás nem egyirányú: nem egy adatközlôtôl halad egy fogyasztó fe-

lé, hanem kétoldalú: a felhasználó tartalom-befolyásolóvá, -elôállítóvá, -

tulajdonossá, partnerré válik. Egyébként ez a szint a gyökere a web 2.0-

nak hívott jelenségegyüttesnek is. Az igazi virtuális ifjúsági munka esz-

közei tehát leginkább az interaktív megoldások lehetnek, ahol a szakem-

ber és a fiatalok egy kvázi közösség részeként folytathatnak interakció-

kat egymással.

Az e-részvétel

A fejlett demokráciákban folyamatosan jelenlévô probléma a fiatalok

részvételének kérdése. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy részvételi válság

jellemzô a fiatal korosztályokra, nem véletlen tehát, hogy pl. az Európai

Unió is kiemelten foglalkozik a fiatalok közösségi életbe való bekapcso-

lásának lehetôségeivel. A részvételt elsôsorban az információs forrada-

lom folyamataira ráépült generációs törésvonalak nehezítik, aminek

eredményeként egy sokszor egymásnak feszülô kétpólusú világ jött lét-

re, ahol különbözôek a szabályok, különbözôek a normák.
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Az információs társadalom elôször a fiatalokat szippantja be, ôk azok,

akik elsôként kezdik el alkalmazni a legújabb infokommunikációs tech-

nológiákat, az idôsebbek csak jóval késôbb követik ôket. A legfrissebb

kutatási adatok alapján elmondható, hogy a fiatalok esetében már Ma-

gyarországon is elsôszámú információforrás az internet, szemben az

idôsebbek televízió és rádió uralta médiavilágával. Az eltérô információ-

szerzési szokások könnyen eredményezhetnek a generációs különbsége-

ken túli kommunikációs problémákat a fiatalok és az idôsebb generáci-

ók között, komoly akadályokat gördítve az ifjúsági részvétel elé. Az ifjú-

ság akadozó szerepvállalásának is több olvasata van az aszociálisság, apo-

litikusság ítéletétôl egészen az ifjúságot magából kizáró társadalomké-

pig. Az igazság, mint oly sokszor, ezúttal is leginkább a kettô között he-

lyezkedhet el: azaz sokkal inkább arról lehet szó, hogy a fiatalok egysze-

rûen mást és másképpen akarnak, mint ahogy azt eddig megszokhattuk.

A fentiekben már láttuk, hogy a virtuális környezetben történô bevo-

nódás hasonlóan mûködik a való világban történô bevonódáshoz. Jogos

a kérdés azonban, hogy mi tekinthetô ténylegesen e-részvételnek? Az

internet prófétái szerint szinte minden online tevékenység annak minô-

sül, míg a tamáskodók szerint nincs olyan, hogy e-részvétel, vagy szere-

pe teljesen jelentéktelen. A gyakorlatban sokszor a kezdeményezôkész-

ség alacsony színvonalát tapasztaljuk, amely leginkább abban nyilvánul

meg, hogy viszonylag kevesen hoznak létre tartalmat, talán mert félnek

a kudarctól, attól, hogy kinevetik ôket. Másrészt vannak arra is példák,

hogy a fiatalok szívesen kapcsolódnak be különösebb ösztönzés nélkül

egy-egy folyamatba, ilyenek azok az önkéntes „márka-nagykövetek”,

akik egy-egy márka mellett kampányolnak ellentételezés nélkül és lelke-

sen.

Az e-részvétel koncepcióját egyáltalán nem könnyû megalkotni, min-

dezt bizonyítja, hogy egy, a strasbourgi Európai Ifjúsági Központban

megrendezett szemináriumon részt vevô szakértôk is számos nehézség-

rôl számoltak be a definíciós kísérletük kapcsán. A konszenzusos megol-
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dást kiegészítve: az e-részvétel egy olyan eszköz, amely a fiatalokat köz-

vetlen hangon megszólítva, az infokommunikációs eszközök segítségé-

vel próbál részvételre buzdítani az alulról jövô és a központilag irányí-

tott aktív vagy passzív folyamatokban egyaránt. Az e-részvétel nyílt kö-

zeget jelent, amely lehetôséget kínál a civil szervezôdésre, a döntésho-

zatalba való bekapcsolódásra, ugyanakkor nem kívánja az offline viszo-

nyokat helyettesíteni.

Milyen eszközökre kell gondolni, amikor az e-részvételre ösztönzésrôl

beszélünk?

Blogok: Az eredeti „weblog” kifejezés a „web” és „log” szavak

összetételébôl keletkezett, azonban sokkal többet jelent, mint egy-

szerû internetes naplót. Technológiailag a blog egy folyamatos be-

jegyzésekkel frissülô weboldal, valójában viszont jóval szerteága-

zóbb annál. Blogot írni, megosztani gondolatainkat a világgal

(vagy csupán a barátainkkal) a fiatalok egyes csoportjaiban már-

már kötelezô jellegû tevékenység. A blogírás egyben azt is jelenti,

hogy megállunk egy pillanatra számot vetni azzal, amirôl a bejegy-

zéseink szólnak, elgondolkodunk az adott dologról, hiszen meg

kell fogalmazni, szavakba kell önteni a gondolatainkat. Habár a

blogok legtöbbje ún. „énblog”, azaz egy személyes internetes

napló, amelyben valójában csupán valaki életébe pillanthatunk be-

le, számos speciális blog létezik, amely egy-egy téma köré szerve-

zôdik (közéleti blogoktól a különbözô kritikai, pl.: zenei vagy iro-

dalmi blogokig). Ezekre az jellemzô, hogy ugyan szubjektív hang-

vétellel és adott esetben igencsak laza stílusban, de egy konkrét té-

mával való folyamatos foglalkozást feltételeznek. A bejegyzéseket

publikáló bloggerek sokszor az ifjúság köreibôl kerülnek ki, akiket

a közönségükkel kapcsolatos folyamatos kommunikáció és koope-

ráció jellemez. Azonban nemcsak a blogok írói oldaláról, hanem
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az olvasók oldaláról is komoly jelentôsége van ennek az eszköznek.

A sikeresebb blogok köré összetartó, erôs közösség épül, amelynek

tagjai nem pusztán olvasnak: gyakran kapcsolatba is lépnek a szer-

zôvel vagy más látogatókkal. Sokszor tapasztalható, hogy egy-egy

blog közönsége – általában a blogger kezdeményezésére – offline

találkozót szervez (közös buli, sörözés, beszélgetés). A blogok egy

része nem csupán egy szerzô írásaira épül, hanem többen is pos-

tolhatnak (írhatnak) ugyanabba a blogba, ami folyamatosan frissí-

tett tartalmat jelent, így állandó figyelemre számíthat.18

Elektronikus hírlevelek: Rendszeres idôközönként (általában na-

ponta, hetente vagy havonta), elektronikus formában terjesztett,

legtöbbször aktualitásokat tartalmazó kiadvány, amely elôre meg-

határozott témakörökkel és tartalommal jelentkezik (pl.: a vállala-

ti hírlevél a cégnél történt eseményeket jeleníti meg, míg egy-egy

hírportál a hírlevelében a legfrissebb tematikus híreket közli). A

hírlevelet az arra feliratkozók e-mailen kapják meg, de minden

esetben biztosítani kell a leiratkozás lehetôségét is. A hírlevelek

leggyakrabban az egyoldalú kommunikáció eszközei, ugyanis na-

gyon ritka eseménynek számít, hogy egy-egy általános hírlevélre

válasz érkezik. A hírlevélnek komoly jelentôsége lehet nem csupán

a tájékoztatásban, hanem a toborzásban is.

Online fórumok: Az online fórumok általában egy-egy konkrét té-

ma köré szervezôdnek, legyen az valamilyen politikai téma vagy

valamilyen termékkel kapcsolatos technológiai információcsere. A

blogokhoz hasonlóan egy-egy online fórumnak is lehet aktív kö-

zönsége, és a fórumok esetében is igaz, hogy ez a közönség szer-

vezôdhet olyan közösséggé, amelyben nem csupán a „virtuális szo-

lidaritás, a reciprocitás” van jelen, de a beszélgetô- és vitapartne-

rek adott esetben személyesen is találkozhatnak egymással.  
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Közösségi oldalak: A közösségi oldalak (Facebook, iWiW, hi5

stb.) a web 2.0-ás paradigma legnépszerûbb alkalmazásai. Számos

olyan lehetôséget kínálnak a felhasználóknak, amelyek a kooperá-

ció és kommunikáció köré szervezôdnek. Nem pusztán kapcsolat-

ba léphetünk és információt cserélhetünk egyénekkel és csopor-

tokkal, hanem az esetek többségében képet kapunk azok körülmé-

nyeirôl, szerteágazó információhoz juthatunk kapcsolathálójukról,

és a hozzászólásaik alapján egyes személyiségek megismerésére is

lehetôségünk van, illetve ismeretségeinket folyamatosan alakíthat-

juk, karban tarthatjuk. A közösségi oldalak egyrészt a „valódi kö-

zösségek” online lenyomatát adják, másrészt fejlesztenek is, hiszen

olyanokkal is kapcsolatot tarthatunk, akikkel egyébként nem ten-

nénk: megtalálhatjuk régen elveszettnek hitt barátainkat, régi

szomszédjainkat stb., emellett új kapcsolatokat is építhetünk. 

Interaktív weboldalak: Az interaktivitás azt a minôségi továbblé-

pést jelenti az internetes megjelenésben, amely lehetôséget ad

akár az azonnali, közvetlen kommunikációra az oldalon. Az inter-

aktív modulok magukban hordozzák az e-részvétel lehetôségét,

az ilyen alkalmazások hozzászólásra, bekapcsolódásra ösztönzik a

közönséget. 

E-learning modulok: Az infokommunikációs eszközökkel támo-

gatott tanulás izgalmas kalandot jelent azok számára, akik eddig

csak az iskolapadban végezték ezt a tevékenységet. Az e-learning

nem pusztán azt jelenti, hogy a tanulásban jelen vannak az

infokommunikációs technológiák, hanem egy újfajta szemlélet-

módot tanulási módot feltételez, amelyben egy közös online fe-

lületen folyik a tudásmegosztás az oktató és a hallgatók között.

Rugalmas, költség- és idôkímélô megoldás ez új ismeretek szer-

zésére.
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A következôkben vegyük sorra, hogy milyen feltételek szükségesek

ahhoz, hogy az e-részvételre való buzdítás sikeres legyen, másképpen:

milyen kihívásokkal szembesülhetünk az e-részvétel területén? Több

ilyen is van. A ma már kevésbé fontos, az egyéntôl független tényezô a

hozzáférési korlát. Habár Magyarországon is a fiatal korosztályok a leg-

inkább „behálózottak”, körükben is elôfordul, hogy egyesek kimarad-

nak az információs társadalomból – jórészt olyanok, akik kedvezôtle-

nebb társadalmi, gazdasági jellemzôkel rendelkeznek (pl. alacsony isko-

lai végzettségûek, nehéz anyagi helyzetben élôk). Ezeket a korlátokat

leginkább anyagi eszközökkel, de sokszor pusztán információ nyújtásá-

val is le lehet küzdeni, ami kevésbé költséges. Mindez egy gyakorlati pél-

dával élve azt jelentheti, hogy nem számítógépet és internet-elôfizetést

nyújtunk a kimaradók számára, hanem információval látjuk el ôket arról,

hogy hol férhetnek hozzá az internetez (pl.: könyvtár, teleház stb.).    

A gazdasági meghatározottságú tényezôk mellett hozzáférési korlá-

tot jelenthet a fogyatékosság is, pl. a látássérültség, amely nagyban meg-

nehezíti a különbözô folyamatokba történô bekapcsolódást. Ez a korlát

azonban a szolgáltató oldalán ma már orvosolható, léteznek olyan meg-

oldások, amelyek a weblapok felolvashatóságát lehetôvé teszik.

Az egyéntôl jobban függnek, ezért nehezebben leküzdhetôk a hasz-

nálati korlátok. A használati korlátoknak több szintjét is megkülönböz-

tethetjük, a legalapvetôbb szint az infokommunikációs technológiák

használatában való jártasságot foglalja össze, és digitális írástudásnak

szokták nevezni. A pusztán az eszközhasználati készségeket jelentô di-

gitális írástudást nem szabad összekeverni az információs írástudás fogal-

mával, amely az információval való bánás készségeit is magában foglal-

ja. Az információs írástudásnak több szintje is megkülönböztethetô (er-

rôl bôvebben az Ifjúságügy címû könyvben19).

Ebbe a körbe tartoznak a különbözô nyelvi korlátok, pl. az angol

nyelvû web használata igencsak korlátozott lehetôségeket kínál a leg-

több magyar felhasználó számára. Igaz ugyan, hogy Magyarországon a
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fiatal korosztályok körében a legmagasabb az idegennyelvtudás, még

mindig szép számmal vannak fiatalok, akik a magyar mellett más nyel-

ven nem képesek kommunikálni.

A fentiek azonban – a nyelvtudás kivételével – nem jelentenek túl ma-

gas küszöböt, illetve ezekre a meghatározottságokra az ifjúsággal foglal-

kozók leginkább csak áttételesen képesek hatni, ugyanakkor vannak

olyan szempontok is, amelyek sokszor a szolgáltatók oldaláról jelente-

nek korlátot. Ilyen az, amikor az információk áramlásának keretei nin-

csenek maradéktalanul kidolgozva, azaz a felhasználó számára kevés in-

formáció áll rendelkezésre. 

További fontos tényezô lehet a vonzó dizájn és a vonzó szolgáltatások

megléte vagy hiánya. Kívülrôl nézve a részvételre buzdítás is csupán egy a

sok-sok inger közül, amely a fiatalokat éri nap mint nap, ezért érdemes azt

úgy csomagolni, hogy találkozzon az ifjúság gyorsan változó ízlésével.

Természetesen a forma mellett a tartalom sem mellékes, a fiatalok be-

vonásához nélkülözhetetlen olyan témák választása, amelyek érdekesek

a számukra, amelyekben szívesen elmélyednek.

Megkerülhetetlen a biztonság és törvényesség kérdése. A nyújtandó

elektronikus szolgáltatásoknak a biztonság és a törvényesség alapjain kell

állniuk. Ide tartozik az érzékeny adatok védelmének kérdése is, amelye-

ket mindig körültekintôen szükséges kezelni. Az ifjúsági munka számos

érzékeny adattal dolgozik, amelyeket maradéktalanul meg kell védeni az

illetéktelenektôl. Az alkalmazott elektronikus megoldásoknak olyannak

kell lenniük, hogy ne fordulhasson elô, hogy egy felhasználó privát ada-

tai a beleegyezése nélkül nyilvánosságra vagy illetéktelenek kezébe kerül-

nek. Természetesen lehetôséget kell nyújtani a fiataloknak arra is, hogy

amennyiben akarnak, anonim módon vegyenek részt a folyamatokban.

Még ha a fenti feltételek mind adottak is, ahhoz, hogy jelentôségtel-

jes e-részvételrôl beszélhessünk, elsôsorban a közös érdeklôdés mentén

kialakuló közösségekre van szükség. Elmondható, hogy az e-részvétel

elôszobája az offline világban történô részvételnek. Jól érzékelhetô
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ugyanakkor, hogy az infokommunikációs eszközök segítségével megva-

lósuló részvétel elsôsorban azokon a pontokon gyengélkedik, amelyek

az e-demokrácia felé terelnék a fiatalokat. Általános probléma, hogy

szinte teljesen hiányzik az e-részvétel tanítása formális, nemformális és

informális szinteken és módokon egyaránt.

A virtuális ifjúsági munka céljai, feladatai

A fentiekben láttuk, hogy a digitális nemzedék lényegét tekintve más,

mint az információs korszakot megelôzô fiatalság. Azon túl, hogy ezek

a fiatalok leginkább az interneten érhetôek el és az infokommunikációs

eszközökkel készségszinten bánnak, számos olyan terület van, amelyben

az ifjúsági munkának komoly szerepe lehet. Ezek az ifjúsági munka ál-

talános céljai és feladatai mellett elsôsorban információs és prevenciós

feladatokat jelentenek.

• Megkerülhetetlen az információs technológia és a hozzá kapcsoló-

dó veszélyek tárgyalása. Habár a fiatal korosztályok meglehetôsen

tudatosak amennyiben a digitális világ különbözô eszközeivel való

bánásmódról van szó, vannak olyan veszélyek, amelyek digitális

környezetben is veszélyeztethetik ôket. 

a. Kóros használat: Természetesen nem arról van szó, hogy

ezek az eszközök önmagukban veszélyesek lennének, kerül-

ni kell ezért az olyan „vélt prevenciós” tevékenységet, amely

pl. önmagától az internettôl akarna megóvni. Azonban, aho-

gyan a túlzásba vitt olvasás vagy a túlzásba vitt sporttevé-

kenység is káros lehet az egyén számára, úgy az infokommu-

nikációs eszközök vagy azok egyes szolgáltatásainak túlzott

használatával is ugyanez a helyzet. Helye van tehát az olyan

irányú prevenciónak, amely a túlzott használat veszélyeire fi-

gyelmeztet és azt igyekszik megakadályozni. A mértéket ille-

tôen azonban nem csitulnak a szakmai (és indulatoktól vezé-
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relt) viták. Nem árt tehát óvatosan kezelni a kérdést, mert

könnyedén túlzásokba eshetünk. 

b. Biztonság: Az információs-prevenciós tevékenység másik ele-

me a biztonsághoz kapcsolódik: szükség van a használathoz

kapcsolódó tudatosság növelésére. Az infokommunikációs

eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások sokféle biztonsági

kockázatot rejtenek magukban, amelyekre a fiatalok nem

minden esetben vannak felkészülve. Az elektronikus adatok

védelme (adathalászat elleni védelem) mellett természetesen

fontos a káros tartalmaktól való megóvás is, bár a gyakorlat-

ban az utóbbi szerepének megítélését szintén viták tarkítják. 

c. Jog: Fentebb már volt arról szó, hogy a fiatalok jogértelme-

zése sokban különbözik az idôsebb korosztályokétól. Nem

pusztán arra kell gondolni, hogy a szerzôi jogi kérdéseket az

ifjúság meglehetôsen laza természetességgel kezeli – a szóra-

koztatóipar vélt vagy valós kárára –, hanem számos olyan

kockázati tényezôre, amely biztonsági szempontból komoly

következményekkel járhat. Ezekre sokféle példa akad, pl. is-

kolai verekedésrôl készült videofelvétel megosztása az inter-

neten, illegális forrásból vagy törvénybe ütközô cselekmé-

nyekrôl készült felvételek tárolása stb. 

• A digitális írástudás, azaz az eszközök használatának készsége nem

egyenlô azzal a képességgel, amely az értéket képes kiválogatni az

információk tengerébôl. Ebbôl adódóan a virtuális ifjúsági munka

feladata megtanítani, hogy mi mennyit ér, melyik a fontos infor-

máció, melyik haszontalan – azaz az információs írástudás elsajátí-

tásának elôsegítésében is szerepet vállalhat.

• Hasonlóan tudásmegosztási funkciót tölthet be az ifjúsági munka

a különbözô nemzetközi anyagok megosztása, kivonatolása, lefor-

dítása által. Az értékes anyagok lefordítása és megosztása az

interkulturális tanulás egyik alapkövét is jelentheti.
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• A virtuális ifjúsági munka feladata lehet olyan kontrollált, bizton-

ságos terek kialakítása, amelyek lehetôvé teszik a fiatalok számára a

számítógépekhez, internethez való hozzáférést. Nem pusztán az

ifjúsági irodákban megtalálható, a fiatalok számára hozzáférhetô

számítógépekre lehet itt gondolni, hanem az olyan hálózatba kö-

tött számítógépparkokra is, amelyekben a fiatalok az együttmûkö-

dés különbözô fajtáit gyakorolhatják a játékoktól a komolyabb te-

vékenységekig. 

• A generáció eltérô mentalitásából következik, hogy a virtuális ifjú-

sági munka nagyfokú rugalmasságot kíván. A gyakorlatban ez a fi-

atalok számára nyújtott jelentôs szabadság mellett a folyamatos

rendelkezésre állást, tehát az „always on” hozzáállást követeli meg

az ifjúsággal foglalkozóktól is. A kérdésekre való gyors válaszadás

a bizalom kiépítésének sarokköve, ha a válasz késik, a bizalom nem

épül ki, innentôl kezdve a részvételre való buzdítás nem hiteles. 

A virtuális ifjúsági munka eszközei

Gyakorlatilag a modern számítógépek és az internet minden létezô csa-

tornáját igénybe lehet venni a virtuális ifjúsági munka során. Ne feled-

jük, hogy itt nem csak arról van szó, hogy könnyebben elérhetjük cél-

csoportunkat, hanem hogy költségkímélô és hatékony módon tehetjük

azt. A VoIP telefon segítségével ingyen beszélhetünk bármeddig a világ

bármely pontján lévô társunkkal, egy hírlevelet egy mozdulattal akár-

hány ember postafiókjába eljuttathatjuk, egy jól felépített közösségi al-

kalmazás segítségével online közös munkát építhetünk fel, a mobil esz-

közökkel a térbeli helyváltoztatás is mellékes tényezôvé válik.

A virtuális ifjúsági munkának már ma is rendkívül gazdag a kelléktá-

ra, amely folyamatosan fejlôdik. Az eszközöket alapvetôen két részre

oszthatjuk: egyik részt a passzív, elsôsorban az információ-megosztásra

szolgáló eszközök, míg a másikat az interaktív alkalmazások jelentik.
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Passzív eszközök: az egyirányú kommunikációt lehetôvé tévô megol-

dások, pl. hagyományos honlap, offline és online hírlevél, gerilla-marke-

ting stb.

(Inter)aktív eszközök:

• Interaktív online megjelenés (közvetett párbeszéd) – olyan

weblap, blog vagy wiki, mely kommentálható, kiegészíthetô,

amely kapcsán beszélgetés indítható. Ingyenes szerkesztôségi

rendszerekkel gyakorlatilag bármilyen cél megvalósítható.

• Közvetlen, általában késleltetett párbeszéd – mobiltelefonos SMS-

kampány, e-mail lista használata.

• Közvetlen, azonnali párbeszéd – chat, telefon, a virtuális világban

avatárokon20 keresztüli beszélgetés – nem a csatorna, hanem a be-

szélgetés tartalma a fontos. 

• Közösségi oldal – már meglévô közösségi oldalban alcsoport létre-

hozása, saját kiépítése. Ezek a megoldások már megszokottak szin-

te minden magyar fiatal számára. Általuk kényelmes módon olya-

nok is elérhetôk, akik a fizikai térben egyébként nem (pl. egyszerû

lustaság, távolság vagy egyéb, sokszor banális okok miatt).

• Videoportál – ma már politikusok, kormányok, üzleti szervezetek

is használják a mozgófilmet online körülmények között üzenetek

közvetítésére, toborzásra, felhívásra stb. Az Európai Uniónak is

külön videoportálja van (Eutube). 

• Játékok – a komoly játékok (serious games) több milliárdos piacot

alkotnak, és potenciális lehetôséget jelentenek az oktatásban, kép-

zésben, közösségépítésben. A világon egyelôre elvétve találkozunk

csak a komoly játékok ilyen jellegû felhasználásával – pedig rend-

kívül nagy a közösségképzô, motiváló- és megtartóerejük. 

• Virtuális világok – a digitális kultúra legújabb, leginnovatívabb

színterei. Ezeket a környezeteket nemzetközi színtéren is még csak

kezdik fejleszteni. Ilyen pl. a finn Netari  projekt.21
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A virtuális ifjúsági munkát végzôk alapszabályai

Az ifjúsági munka egyik legfontosabb követelménye a bizalom kiépítése

és a hitelesség megtartása, aminek megvalósulása a sikeresség legfonto-

sabb próbaköve. Ezzel kapcsolatban van néhány általános szabály, ame-

lyek betartása szükséges, de nem elégséges feltétele a sikernek. 

A virtuális ifjúsági munkát végzô

• legyen azonosítható! – A bizalom elnyerése érdekében digitális azo-

nosítója (mobil száma, e-mail címe, chat-neve, nick-je egy közös-

ségi oldalon stb.) legyen értelmezhetô, beazonosítható és legyen

ellenôrizhetô egy másik forrás segítségével (ifjúságügyi szervezet

honlapján lévô névsor stb.). Az ifjúsági munka felelôsségteljes fel-

adat. A szellemes vagy titkos üzeneteket hordozó (máshol remekül

felhasználható) azonosítók csak bizalmatlanságot szülnek. Kezel-

jük úgy a helyzetet, mintha élôben találkoznánk egy idegennel:

Hogyan mutatkozunk be? Mi van a névjegykártyánkra írva?

• legyen elérhetô! – A digitális világ interaktív. Egy név vagy egy cím

önmagában mit sem ér – szerepeljen mellette interakciós lehetô-

ség: e-mail cím, telefonszám, chat-azonosító, bármi. Nincs hitelte-

lenebb és lehangolóbb az üres névsoroknál. Ha az ifjúságsegítô

online megjelenik, tudjon is így kommunikálni! Az internet több

annál, mintsem hogy az offline környezetet erôsítsük vele. Ha

megszûnik vagy megváltozik a digitális azonosítónk, a mi felada-

tunk megoldani, hogy elérjenek minket, nem pedig az érdeklôdô-

nek, hogy kinyomozza az új azonosítónkat.

• reagáljon! – Udvariatlanság és felelôtlenség nem használni az elér-

hetôséget, amit megadtunk. Belátható idôn belül válaszoljunk,

használjuk a kommunikációs jeleket (pl. chat-programban a távol

vagyok jelzés stb.). Ha nincs idônk, csak jelezzük, hogy mikor tu-

dunk reagálni. Alapszabály, mégis rengeteg izgalmas kezdeménye-
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zés fullad el nap mint nap üzleti környezetben is e szabály be nem

tartása miatt. A megadott elérhetôség felelôsség. 

• az írásbeli szóbeliség szabályai szerint kommunikáljon! Mintha a

kommunikációs partnere elôtte állna. – A digitális kommunikáció

könnyedségre, lazaságra, felelôtlenségre csábít. Nem véletlen,

hogy chat-en keresztül mindenki merészebben kommunikál akár

idegenekkel is, mint tenné azt élôszóban. A fiatalok személyes be-

mutatkozó honlapjaikon olyan adatokat, képeket is közölnek egy-

mással, melyeket személyesen hosszú ismeretség után sem adnának

meg. Aki ifjúsági munkát végez, nem eshet ebbe a hibába – a di-

gitális szó ugyanúgy sebezhet, mint az élôszó, ugyanolyan súlya

van pozitív és negatív értelemben is – ne feledjük!

• vegye figyelembe, hogy a digitális kommunikáció sosem egyirányú,
hanem legalább kétirányú! Ha egyirányú, tegye két- vagy többirá-

nyúvá! – Értéktelen az a hírlevél, amire nem lehet reagálni, amit

nem lehet kiegészíteni, haszontalan az a honlap, mely segítségé-

vel nem lehet felvenni senkivel a kapcsolatot, felesleges az az

online innovátor, aki nem reagál a levelekre, csak fogad és továb-

bít. 

• ne egy-egy kapcsolatot, hanem hálózatot építsen! – A digitális környe-

zet, fôképpen az internet, nem oda-vissza kapcsolatokból áll, ha-

nem hálózatokból. Virtuális ifjúsági munkánk akkor lesz eredmé-

nyes, ha nem sok egymás mellett lévô direkt kapcsolatra, hanem

hálózatra épül. A hálózat (önkéntes és öngerjesztô) tudásmegosz-

tást, közösséget, reakciókat jelent. Az ifjúsági munka akkor sikeres,

ha nem top-down megoldásokat erôltet, hanem bottom-up háló-

zatokat hoz létre. A digitális kultúra eszközkészlete erre remek le-

hetôségeket kínál.

• legyen élenjáró! – A digitális környezetben fokozottan igaz az

amúgy az ifjúságra általánosan is jellemzô megállapítás: az újszerû,

a (pillanatnyilag) divatos vonzerôvel bír. Ha az ifjúsági munka so-
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rán élenjáró technikai megoldásokat alkalmazunk, akár csak figye-

lemfelkeltés céljával, sikerrel fogunk járni. 

• munkája és a közeg, amiben dolgozik, nem virtuális: reális! – Bár

már többször elhangzott, nem árt újra és újra elismételni: a digitá-

lis környezet nem virtuális, nem súlytalan, hanem reális. Digitális

tetteink ugyanolyan súlyúak, mint mindennapi, való életbeli meg-

felelôik. 

A virtuális ifjúsági munka alapelvei összefoglalva tehát a következôk:

aki erre a munkára vállalkozik, annak legyen azonosítható, felelôs, interak-
tív digitális azonosítója, éljen vele, építsen hálózatot, vonjon be minél több
résztvevôt és aktivizálja ôket. A létezô digitális hálózatot információköz-

léstôl kezdve a mozgósításon át már mindenre lehet használni.

Az ifjúsági munka ott kezdôdik, ahol a fiatalok vannak…

Az infokommunikációs eszközök használata mára a mindennapi élet ré-

szévé vált. Míg korábban (10-15 évvel ezelôtt) a fiatalok idejük jelentôs

részét töltötték el kortárs csoportokban „face-to-face” helyzetekben,

addig ma egyre több idôt töltenek a kortársaikkal online. A konvergen-

cia hatására az infokommunikációs eszközök egyre több funkciót hor-

doznak magukban, pl. a mobiltelefonok vagy a játékkonzolok ma már

rendelkeznek internet-eléréssel, speciális alkalmazásokkal (pl. Facebook

kliens), ami eszköz a kapcsolatépítésre és a kapcsolatápolásra fiatalokkal

és fiatalok csoportjaival. 

Az ifjúsági munka alanyai az interneten vannak, ezért egyre inkább

felértékelôdik a digitális környezet, elsôdlegesen is azon részei, amelye-

ket a fiatalok kifejezetten kapcsolatlétesítésre, kapcsolatápolásra, közös-

ségi tevékenységre használnak. Az olyan web 2.0-ás alkalmazások, mint

a blogok vagy a közösségi oldalak, alkalmasak a fiatalok megismerésére

is: a profiloldalak számtalan információt árulnak el az egyénrôl és közös-
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ségérôl. A következôkben – az eddigieket összefoglalandó – arról lesz

szó, hogy az ifjúsági munka hogyan tudja ezeket az eszközöket felhasz-

nálni.

Gyakorlati tanácsok a fiatalokkal foglalkozó szervezetek
számára

Az ifjúsággal foglalkozó szervezetek számára újabb kihívást jelent,

hogy a fiatalok mind több idôt töltenek online, és információik jó részét

ilyen módon szerzik. Számukra az online világ épp olyan, mint az

offline, gyakorta ellenôrzik értesüléseiket online, ezért a velük foglalko-

zó, számukra programokat kínáló szervezetek jelenléte elengedhetetlen

mindkét közegben.

1. A szervezetek mûködésének egyik bizonyítéka a rendszeresen fris-

sített honlap, a szervezet (munkatársainak) mûködô blogja, az élô

fórum stb. Statikus, alapinformációkat megjelenítô oldal, ahol

nem szerepelnek aktualitások, vagy az utolsó információ hónapok-

kal ezelôtti, már régen nem kielégítô.

2. Fontos a tartalmak formai sokszínûségére figyelni. A szöveges tar-

talmakra építkezô oldalak a távolságtartást, a túlzott komolyságot

sugallják. Érdemes kihasználni a technológiában rejlô lehetôsége-

ket, és az üzenetet (a bemutatkozást, projektek, programok leírá-

sát) szöveg, videó, hangok (zene) és képek formájában megjelení-

teni, ezek kombinációját kreatívan felhasználni. Egy program léte-

zését képek, videók sokkal jobban képesek hitelesíteni, mint a ró-

la szóló leírások. Könnyû eldönteni, hogy adott szervezet oldala

megfelel-e ezeknek az elvárásoknak, csak látogassuk meg egy-két,

a célcsoport által kedvelt együttes vagy termék honlapját.

3. Lehetôséget kell biztosítani a szervezet oldalait látogató fiatalok

számára, hogy a tartalmakhoz hozzászóljanak, azokat megoszthas-

sák, ezáltal növelve meg a hálózat nagyságát. 
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4. Az online jelenlét a szervezetek számára azt is jelenti, hogy lehetô-

séget kell biztosítani a kapcsolatfelvételre, nemcsak a hagyományos

módokon (telefon, e-mail), hanem például chat-programokon ke-

resztül, a cikkekhez, információkhoz való megjegyzések fûzésének

lehetôvé tételével. A kapcsolatot kezdeményezô fiatalnak válaszolni

kell a lehetô leghamarabb, de mindenképpen 24 órán belül.

Mit akarhat az ifjúsági munka az online térben?

Az infokommunikációs technológiák felhasználására az ifjúsági munká-

ban számos lehetôség kínálkozik, a technológiai fejlôdéssel ezek folya-

matosan bôvülnek és változnak. Az ifjúsági munkának – figyelembe vé-

ve, hogy kiknek szól – alapvetôen a következô fô céljai lehetnek az

infokommunikációs technológiák használatával:

3. ábra: Az ifjúsági munka lehetséges céljai az infokommunikációs 
technológiák használatával 

(Forrás: Székely, 2010)
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1. Az online ifjúsági munka gyakran csupán egy már meglévô közös-

ség számára létrehozandó, új kommunikációs felület megnyitását

jelenti. Olyankor lehet erre szükség, amikor a személyes kontaktus

megvan, de szélesebb és sûrûbb kapcsolattartás igénye lép fel. Ál-

talában valamilyen elektronikus csatorna már jelen van az ilyen kö-

zösségekben (leginkább e-mail vagy mobiltelefon), a hálózati szer-

vezettségnek köszönhetôen ezek lehetnek egészen hatékonyak is.

Az ifjúsági munkát végzôknek arra kell törekedniük, hogy a háló-

zatban egyfajta csomópontot alkothassanak, azaz a közösség tag-

jait közvetlenül képesek legyenek elérni, motiválni.

2. Az elmúlt években a digitális média szórakoztató, kommunikációs

és információs funkciói mellett elôtérbe került a különbözô tartal-

mak létrehozása és megosztása. A fiatalok létrehozzák saját tartal-

maikat és megosztják azokat, csatlakoznak különbözô fórumok-

hoz, közösségi oldalakon futó kampányokhoz. Az ifjúsági munka

feladata, hogy építô hatású tevékenységeket kezdeményezzen a fi-

atalok számára. Az olyan közösségi oldalak, mint az iWiW, a

MySpace vagy a Facebook, számos lehetôséget kínálnak, amelyek

ingyenesek, használatuk egyszerû és sikerrel kecsegtetnek.

3. Az ifjúsági munkát végzô szervezettel szembeni alapvetô elvárás,

hogy legyen jelen az online térben. Az ifjúsági irodák már egy ide-

je felismerték, hogy szükségük van egy olyan online felületre, ahol

bemutatkozhatnak, leginkább ennek érdekében fejlesztenek. Fen-

tebb láthattuk, hogy a statikus megjelenés ma már nem elegendô,

szükséges kreatívan bánni a különbözô formátumú tartalmakkal.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy Facebook

kampány komoly eredményekkel járhat az ifjúsági munka számára is, azt

tökéletesen fel lehet használni pl. toborzásra. A kampányokhoz csatla-

kozhat bárki, a hálózati logika és a Facebook mûködése révén a hír gyor-

san elterjedhet. A rajongóvá lett fiatalok ismerôsei könnyedén bekapcso-
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lódhatnak, további potenciális résztvevôkhöz juttatva el a hírt. Tim

Davies, az online ifjúsági munka egyik gyakorlója számolt be arról, hogy

az Egyesült Királyságban a Facebookon hirdetett és karbantartott (folya-

matos információ- és tartalommegosztás) Tower Hamlets Summer

University (http:// www.summeruni.org/) projektje esetében túlje-

lentkezést tapasztaltak.

Az SMS-kampányok is sok haszonnal kecsegtetnek, ha azokat meg-

felelô módon használják. Elsôsorban programok emlékeztetôjéül szol-

gálhatnak, egy ifjúsági klubdélután elôtti SMS-kampány akár meg is

duplázhatja a résztvevôk számát. A kampány lefolytatásához érdemes

kihasználni az ingyenes vagy olcsó webes üzenetküldô szolgáltatásokat,

hazánkban a két legnépszerûbb a 999sms.hu (http://

www.999sms.hu) és az olcsosms.hu  (http://www.olcsosms.hu), ame-

lyek segítségével tömegesen és kedvezô tarifákkal tudunk egyszerûen

üzenetet küldeni.

A pusztán textalapú kampányokat érdemes kiegészíteni egyéb tartal-

makkal is, itt elsôsorban a képekre, videókra gondolhatunk. Néhány kép

az ifjúsági klub eseményeirôl többet mond el a fiatalok számára, mint

akár egy teljes körû programleírás, nem beszélve arról, hogy egy prog-

ramleírást alig olvasnak el, viszont a képeket általában szívesen megné-

zik. Egy rövid videoklip, amely bemutatja magát a projektet mûködés

közben, kiváló lehetôség az ifjúsági munka számára. (Nem profi klipre

kell gondolni, a tapasztalatok szerint az amatôrök is hasonló mértékben

lehetnek sikeresek. Egy digitális kamerával vagy akár a mobiltelefon ka-

merájával készült videoklip feltöltése egy népszerû videomegosztóra (pl.

YouTube)  tökéletesen megteszi.) Kiemelten fontos az interaktivitás le-

hetôségének biztosítása: megosztható, véleményezhetô tartalmakra van

szükség. Szintén fontos, hogy lehetôleg ne csak egy video- és képes tar-

talom készüljön, hogy az érdeklôdôk ne csak egy alapján szûrjék le a kö-

vetkeztetéseiket.
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Egy másik lehetséges felosztás a virtuális térben zajló ifjúsági munka

lehetséges céljait a következôkben határozza meg:

1. Online prevenció: A fiatalok digitális világban való boldogulásá-

nak elôsegítése, a kockázati tényezôk csökkentése, elsôsorban tá-

jékoztatással. Az ifjúsági munka célja ebben az esetben a veszé-

lyek bemutatása (kóros használat, adatbiztonság, internetes bû-

nözés, jog). Ennek érdekében szervezhetünk csoportfoglalkozá-

sokat, ahol a fiatalokkal megbeszéljük, tudatosítjuk bennük a kü-

lönbözô kockázati tényezôket és a veszélyek elkerülésének esz-

közeit.

2. Online promóció: A „való világban” létezô ifjúsági projektek meg-

hirdetése infokommunikációs eszközök segítségével (pl. SMS-

vagy Facebook kampány, de ide tartoznak az olyan hagyományos-

nak számító utak is, mint az online reklám és banner).

3. Komplex ifjúsági munka22, amely felosztható a következô részterü-

letekre: 

a. Online-offline ifjúsági munka: A virtuális térben zajló mun-

ka az ifjúsági munka része, ennek következtében az egyes te-

vékenységek az offline és az online térben egyaránt mûköd-

hetnek (pl.: egy-egy program elkezdôdhet online és folyta-

tódhat személyesen vagy fordítva).

b. Online egyéni: Személyesen ismert vagy akár ismeretlen fia-

talok segítése a problémáik megoldásában a rendelkezésre ál-

ló eszközökkel (e-mail, Messenger, SMS, közösségi oldalak

üzenetküldôi stb.).

c. Online csoportos: Elsôsorban a közösségi hálózatokon zajló

ifjúsági munka, amely az e-részvételre buzdít. Ide tartoznak

az online fórumok vagy a virtuális csoportos foglalkozások. 
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Hogyan kezdjünk hozzá?

Azok számára, akik nem gondolkoztak még azon, hogy kihasználják az

infokommunikációs eszközökben rejlô lehetôségeket, sorvezetôül szol-

gálhat az alábbi néhány egyszerû lépés az elinduláshoz. (Youth Work

and Social Neworking Report, 2008)

4. ábra: Az infokommunikációs technológiák bevonásának lépései 

(Forrás: Székely, 2010)

1. Felmérés: Ahhoz, hogy sikeresen kihasználhassuk az infokommu-

nikációs technológiák által kínált lehetôséget, számba kell vennünk

a rendelkezésünkre álló eszközöket, a célcsoportunk szokásait és
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érdeklôdését. Be kell kapcsolódnunk azokba az online közösségek-

be, ahol a célcsoportunk éli közösségi életét.

2. Stratégia: Szükséges stratégiát alkotnunk a tekintetben, hogy mi-

lyen módon vonjuk be a munkánkba a rendelkezésre álló eszközö-

ket. Ehhez fontos tisztában lennünk azzal, hogy mit akarunk:

meghirdetni az offline programjainkat, online közösségeket szer-

vezni, e-részvételt generálni, az offline közösségeinknek online

megjelenést biztosítani?

3. Biztonság: A használható eszközök mindegyike hordoz magában

kisebb-nagyobb biztonsági kockázatot, ezekkel tisztában kell len-

nünk, mielôtt élesben hozzálátunk az e-ifjúsági munkához. Az if-

júsági munka számára kétségtelenül a közösségi oldalak (iWiW,

Facebook stb.) jelentik a legjobb terepet, amelyek sok lehetôséget

kínálnak a fiatalok számára, de bizonyos kockázatokat is hordoz-

nak. A közösségi oldalak biztonságosabbá tehetôk, ha az ifjúságse-

gítôk aktívan részt vesznek ezek életében. 

4. Készségek: Határozzuk meg a helyzetünket a választott platformhoz

képest. A fiatalok, akikkel dolgozni szeretnénk, gyakorlatilag az

anyatejjel szívták magukba az infokommunikációs eszközök hasz-

nálatának képességét, ezért fontos, hogy tisztában legyünk azzal,

mennyire leszünk bevándorlói ennek a közösségnek. Hozzávetôle-

gesen három szintet határozhatunk meg aszerint, hogy hol talál-

koztunk elôször a számítógéppel, internettel, mobiltelefonnal stb.:

a. otthon – Ez esetben nincs szükség különösebb akklimatizá-

cióra.

b. az iskolában – Gondoljuk át, mennyire magabiztos a tudá-

sunk, képesek vagyunk-e új szolgáltatásokat magunk megta-

nulni.

c. a munkahelyen – Semmi sem lehetetlen, de tartsuk észben,

hogy míg számunkra az internet egy másik világ, a fiatalok

számára A világ.
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A virtuális térben végzett ifjúsági munkának már léteznek (természe-

tesen online) fórumai, ahol a fiatalokkal foglalkozó szakemberek meg-

oszthatják egymással a gondolataikat. (http://ukyouthblog.word-

press.com/; http://breakfastsociety.com; http://www.timdavies.org.uk/;

http://network.youthworkonline.org.uk/ stb.)
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International Youth Work Conference „Youth Worker Found in Cyber

Jungle”, November 18-19, 2008 (Dorpat Convention Centre, Tartu)

Round table: New forms of youth participations (CDEJ and Council of

Europe)

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/

Changing_Form_Participation_en.pdf

Recommendation on empowering children in the new information and

communications environment, Committee of Ministers, Council of

Europe

http://portal.unesco.org/ci/en/files/25152/11861425271Recomm

endation_Rec(2006)12.pdf/Recommendation%2BRec(2006)12.pdf
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1
Bell, Daniel [1973]: The Coming of Post-Industrial Society New York, Basic Books

2
Castells, Manuel [2005]: Az információ kora: Gazdaság, társadalom és kultúra I. kötet: A hálózati

társadalom kialakulása (Gondolat-Infonia, Budapest)
3

Nagy Ádám [2008]: Ifjúságügy Palócvilág – Új Mandátum, Budapest, 2008

Nagy Ádám: A harmadlagos szocializációs közeg és az ifjúságügy mint önálló terület elméleti alapjai

(Kézirat)
4

Jancsák Csaba gyûjtése alapján: Freud (1905); Nagy László (1908); Charlotte Bühler (1928); Piaget

(1932); Erik Erikson (1950); D. E. Super (1957); T. Nowogrodzki (1961). 
5

Elterjedt rövidítése szerint: N-Gen 
6

Az NRC Piackutató 2010. májusi adatai szerint 55% a 14-69 éves populációban.
7

Az Ifjúság 2008 kutatás adatai szerint a 14-29 évesek 84 százaléka internetezik.
8

Ahogy az interneten is a különbözô tartalmak nem lineárisan kapcsolódnak egymáshoz, úgy a fiata-

lok gondolatvilágában is nagyobb szerepet kap a kreativitás, a véletlenszerû összekapcsoltság, a háló-

zatos gondolkodás.
9

A dualista gondolkodás szerint a lényegi elemek kétfélék, pl.: test és lélek, a holista gondolkodásmód

az egészre és a részekre egyaránt koncentrál, ahol az egész több, mint a részek összessége.
10

Az animizmus az absztrakt fogalmakkal szemben elsôsorban képszerû látásmóddal rendelkezik, a szel-

lemi aspektusra koncentrál.
11

A digitális világban a tárgyak is digitálisak, amelyekre már nem érvényes a gravitáció törvénye, hanem

azok a konszenzuális hallucinációban lebegnek.
12

Az összehasonlításokra építkezô metaforikus gondolkodást háttérbe szorítja a rekapituláció, amely a

folyamatos megismétlôdésekre utal.
13

Az említett korosztályok képviselik a generációs töréspontokat, ez nem jelenti azt, hogy nem fordul-

hat elô, hogy egyes korcsoportok „kilógnak a sorból”. A töréspontok azt mutatják meg, hogy melyik

korcsoporttól kezdve változik egyértelmûen a médiafogyasztás mintázata.
14

A fontosság megítélését egy 1-tôl 5-ig terjedô skála segítségével végezhették el a kérdezettek, ahol az

1-es kategória jelentette, hogy az adott médium „egyáltalán nem fontos”, míg az 5-ös azt, hogy „na-

gyon fontos”. 
15

A fentiek mellett a helyi közösségek, valamint a család és közeli barátok fontossága is szerepel a kér-

dôívben, ezek megítélésével jelen írásban nem foglalkozunk. Az egyes médiumok megítélése szóra-

kozás, illetve információszerzés szempontjából meglehetôsen együtt jár, ezért közös „nevezôjük” az-

az a fontosság alapján összevontuk ôket. (Médiumtípusonként a fontosság megítélése rendre 0,7-0,8-

as korrelációs együtthatókkal szerepel, ami eléggé meggyôzô ahhoz, hogy aggregáltjukkal dolgoz-

zunk tovább.)
16

A fontosság megítélését jelzô aggregált változók standardizáltak, ez a tulajdonság az ábrázolhatóság

miatt különösen elônyös, ha azt akarjuk bemutatni miként térnek el a mintabeli fôátlagtól az egyes

korcsoportok
17

Nagy Ádám (szerk.): Ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka. Palócvilág – Új Mandátum, 2008.
18

Számos példa van erre, ilyen az ifjusagugy.blog.hu is.
19

Nagy Ádám (szerk.): Ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka. Palócvilág – Új Mandátum, 2008.
20

Vallási eredetû fogalom, amely az isteni lény földi megtestesülésére utal. A virtuális környezetben az

avatár jelentése: a valódit megtestesítô digitális személyiség, karakter.
21

A Netari.fi (https://www.netari.fi/) 2004-ben startolt Helsinkiben, a virtuális ifjúsági házat pedig

2005-ben hozták létre a Habbo (http://www.habbo.com/) virtuális világában. A projekt célkitûzé-

se leginkább arra vonatkozott, hogy megpróbálják feltérképezni a virtuális ifjúsági munka lehetôsége-

it, illetve megkíséreljenek kapcsolatot felvenni a fiatalokkal online. A célok közé tartozott egy kohe-

rens munkamodell és munkakultúra felépítése. A projekt sikerességét mutatja, hogy az jelenleg a

2007-2011-es finn kormányzati program részét képezi.
22

Az ezzel kapcsolatos, egyedülálló kísérleti projektrôl lásd bôvebben: http://www.-

excenter.eu/index.php/e-youth-office
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RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

AZ EXCENTER KUTATÁSI KÖZPONTÓL

Az Excenter Kutatási Központ egy, a tudományok széles körét mû-

velô szellemi mûhely. A Központ egy kis létszámú szervezô gárdából és

hálózatba szervezôdô kutatói közösségekbôl álló intézmény. Számos te-

rületen végeztünk kutatásokat az információs társadalom, az informati-

kaoktatás, az informatikai attitûd, a szakképzésbéli tanulási módszerek,

civil szervezetek az ifjúságügy stb. témában. Együttmûködôink több

száz tudományos cikket, monográfiát, szakmai publikációt jegyeznek. 

Kutatásainkban elsôsorban a társadalomtudományok témaköreivel

foglalkozunk és képesek vagyunk az innovációs járulék terhére is alap- és

alkalmazott kutatásokat végezni. Kutatási kompetenciánk meglehetôsen

szerteágazó, bár többnyire kvalitatív módszerekkel hozzuk létre ered-

ményeinket. Gyakran alkalmazott módszereink között szerepel desk-

research, strukturált szociológiai interjú, fókuszcsoport, online és ha-

gyományos survey, másodelemzés, tartalomelemzés, online kutatás,

adatbányászat, trendelemzés elkészítése egyaránt.

Az Excenter Kutatási Központ segítséget nyújthat a különbözô hazai

és nemzetközi projektekben a társadalmi- elméleti háttér megalapozásá-

hoz, továbbá a megcélzott célcsoportok jellemzôinek, véleményének,

attitûdjeinek megméréséhez, egyes termékek és eredmények magyaror-

szági teszteléséhez, illetve a hazai és nemzetközi trendek feltárásához,

adatokkal való megtámogatásához.

A Központ bevételeit a kutatói hálózatunk kiépítésére és fenntartásá-

ra, az Új Ifjúsági Szemle gesztorálására, az ÚISZ könyvek támogatására

és az Excenter Füzetek publikálására használjuk.
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AZ EXCENTER ALAPÍTÁSKORI

ÉS MAI VEZETÔI

Nagy Ádám Ph.D.
Nagy Ádám 1972-ben született Budapesten. Mér-

nök, közgazdász, politológus, tanár és jogász. Peda-

gógiából doktorált, jelenleg habilitációja folyik, a

Mûegyetem volt tudományos fômunkatársa. 5 évig

külföldi érdekeltségû informatikai nagyvállalatnál

dolgozott, majd az Információs Társadalom és

Trendkutató Központ (ITTK) igazgatója lett. Keze alól került ki a Hi-
pergalaktika, az ITTK éves jelentései és évtizedjelentése. Alapítója az

Új Ifjúsági Szemlének és fôszerkesztôje a Civil Szemlének, az Excenter

Kutatóközpont alapító elnöke. Az elsô ifjúságügyi elméletalkotó könyv

alkotószerkesztôje és szerzôinek egyike, a Civil Ifjúsági Jelentések és a

Civil Jelentések szerkesztôje, az MTA köztestületének tagja. Az infor-

matikai szakmák, az ifjúsági szakmák és a civil-nonprofit szakmák vizs-

gáztatói és szakértôi névjegyzék tagja. Jelenleg a Nemzeti Civil Alap-

program Tanácsának elnöke, a Napfolt Kft . ügyvezetôje. Munkásságát

fémjelzi 41 írt, szerkesztett monográfia, folyóiratcikk, 64 tudományos

publikáció és 30 népszerûsítô cikk az ifjúságügy, a civil világ és az in-

formációs társadalom tárgykörébôl (részletesen: www.nagydr.hu). A

Magyar Ifjúságért díj kitüntetettje.

Elérhetôsége: nagyadam@excenter.eu

56

Ex5  10/8/23 2:06 PM  Page 56



Székely Levente
Székely Levente 1979-ben született Kolozsváron.

Szociológus és statisztikus, tanulmányait az ELTE

Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Karán

végezte, jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem dok-

tori programjának végzôs hallgatója. Korábban a Bu-

dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen

mûködô Információs Társadalom és Trendkutató Központban (ITTK)

dolgozott kutatóként, megfordult neves piackutató intézetnél, jelenleg

az Excenter Kutatóközpont kutatási igazgatója. Miután 2005-ben meg-

nyerte az Új Ifjúsági Szemle publikációs pályázatát folyamatosan jelennek

meg írásai, 2007-tôl felkérik az „Ifjúság és társadalom” rovat vezetésére,

2009-tôl a lap társfôszerkesztôje. Civil delegáltként szerepet vállal a

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsában (GyIA), tagja az Ifjúsági

Szakértôk Társaságának (ISZT). Korábbi szerkesztôje az Információs
Társadalom folyóirat konferenciarovatának, az Infinit portál és hírlevél

több rovatának, valamint a Civil Rádió „InfÓra” címû, információs tár-

sadalom tematikájú mûsorának. Közel 40 tudományos publikáció (folyó-

iratcikkek, könyvfejezetek, jelentések) és több mint 30, fôként online

cikk önálló, vagy társszerzôje. Kutatási területei: kultúrafogyasztás, médi-

afogyasztás, új média, ifjúságügy, oktatásügy, információs társadalom.

Elérhetôsége: szekelylevente@excenter.eu
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