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BEVEZETÉS
A transznacionális együttműködés megvalósításának érdekében a „Transznacionális
együttműködések” című, EFOP-5.2.2 kódszámú Felhívást Magyarország Kormánya jelentette
meg a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek és
fenntartóik számára. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi
(köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének
javítását. A cél elérését a Kormány nemzetközi együttműködések kialakításával és nemzetközi
tapasztalatszerzés útján a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények,
szervezetek, és fenntartóik együttműködésével kívánja megvalósítani.
A társadalmat alapvetően megváltoztatta az elmúlt évtizedek digitális forradalma,
amelyben leginkább érintett célcsoportot a fiatalok jelentik. Az első változás az otthoni internet
általánossá válása jelentette, a második az okostelefonok elterjedése. Ezek a változások
jelentősen alakították a mindennapi tevékenységeket, életet, amelynek szerves része a kulturális
fogyasztás is.
Nemzetközi és hazai kutatások is igazolják, hogy az ifjúság körében a kultúra, a
kulturális szokások az elmúlt évtizedek során folyamatosan átalakulnak, változnak. A
hagyományos kulturális intézmények látogatása folyamatosan csökken, a kultúra ápolása, a
hagyományőrzés ennél a korosztálynál csökkenő fontosságú, ami azért veszélyes, mivel a
kultúra megőrzése, fenntartása nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább. Az ifjúság kultúrára
fordított ideje döntően a szabadidőre fordított idővel esik egybe. A kutatások szerint az ifjúság
körében az infokommunikációs eszközök használatára fordítják a legtöbb időt, az
okostelefonok, számítógéphasználatára – amely már felülmúlja a tévénézést is –, azonban a
szimbolikus kultúrára fordított igen alacsony, a hagyományos kulturális helyszínek látogatása
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folyamatosan csökken. A fiatalok egyrészt otthon, többnyire magányosan, a digitális eszközök
használatával töltik el az idejüket. Ezek segítségével kommunikálnak a külvilággal, másrészt
közösségi együttlét helyszíneként kocsmát, kávéházat, borozót választanak. A szabadidős
tevékenységek között a kultúrával kapcsolatos tevékenységek, az arra fordított idő
folyamatosan csökken.
Összességében a közélet és a közösségi kapcsolatok iránt egyre kevésbé érzékeny ifjú
korosztály képe rajzolódik ki előttünk, ahol a közösségi kötődések jellemzően a formális
iskolarendszertől eredtek, s az iskola elhagyása után rohamosan épülnek le. Az iskola és a
munka világa közötti légüres tér a posztadoleszcens életciklus meghatározó mezője. A
közösségi kapcsolatok leépülése a közösségi terek szűkölése a 19-29 éves korosztály
bezáródásához, atomizálódásához vezethet.
A mindennapok tapasztalásait is alapul véve tehát a jövő küldetésévé kell, hogy váljon
a fiatalok és a kultúra közötti kapcsolat erősítése, a magyar kultúra ápolása, a fiatalok kulturális
szokásainak változtatása, valamint olyan alternatív és innovatív módszerek, megoldások
felkutatása és bevezetése, amely által a fiatalok érdeklődése felkelthetővé válik a kultúra iránt.
Jelen összegzés célja a megvalósított projekt eredményeinek, tapasztalatainak
bemutatása, jövőre irányuló javaslatok felvetése. A tanulmány 4 fő részre osztható:
1. Előzmények, a projekt bemutatása
2. A megvalósult kutatás bemutatása (relevancia, módszertan, eredmények,
megfogalmazott célok)
3. A

projekt

megvalósításában

közreműködő

szakemberek

tapasztalatainak,

észrevételeinek összesítése
4. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, lehetőségek bemutatása annak érdekében,
milyen eszközökkel lehetne növelni a kulturális érdeklődést a fiataloknál.
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I. ELŐZMÉNYEK, A PROJEKT
BEMUTATÁSA
EFOP-5.2.2 Felhívás célja, kapcsolódásai, elvárásai:
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra egyik célja a
(köz) szolgáltatások eredményességének javítása, struktúrájának megújítása és egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése. A tematikus célkitűzésekhez kapcsolódó EFOP prioritási tengelyek
mellett az EFOP 5. prioritása támogatja a társadalmi innováció és a transznacionális
együttműködés eszközeinek alkalmazását az Együttműködő társadalom és a Gyarapodó
tudástőke által lefedett területeken (9. és 10. tematikus cél). Jelen felhívás eszközrendszere
szinergikusan kapcsolódik az EFOP 5.2 intézkedéséhez (A társadalmi innováció javítása és a
transznacionális

együttműködés

kiterjesztése),

ezen

belül

is

a

transznacionális

együttműködéssel megvalósuló fejlesztésekhez. Az említett területen dolgozó hazai
szakemberek tudásának naprakészen tartása és a nemzetközi tapasztalatok becsatornázása
érdekében szükséges a nemzetközi együttműködések révén létrejövő tudástranszfer
megvalósítása.
A Visegrádi Együttműködés és a Duna Stratégia országait sok közös kulturális,
gazdasági és intézményi jellemzőjük köti össze, és a köztük lévő együttműködés fejlesztése
folyamatosan napirenden van. Ezekben a Kelet-közép-európai országokban jelentkező
társadalmi kihívásokban sok a közös, ezek közös kutatása és a szakpolitikai intézkedésekkel
kapcsolatos tapasztalatok határokon átnyúló megosztása jelentősen hozzájárulhat a
szakpolitikai tervezés és végrehajtás minőségének emeléséhez, és a kihívások hatékonyabb
kezeléséhez.
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A megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak a szakpolitikai szakértők látókörének
szélesítéséhez, az innovatív szakpolitikai tervezési és végrehajtási gyakorlatok határon átnyúló
terjedéséhez, a kutatási és elemzési eredmények szélesebb körű megismertetése révén pedig a
szakpolitikai tervezés és végrehajtás minőségének fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak a
résztvevő országokban.
A Felhívás megjelentetésével Magyarország Kormánya célul tűzte ki a nemzetközi
együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázását az EFOP Együttműködő társadalom prioritási
tengely által lefedett szakterületeken a társadalmi kihívásokra adott válaszok javítása
érdekében.
A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet
kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett
szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a
megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.
A transznacionális együttműködések terén elsődleges irány a Duna stratégiát végrehajtó
államokkal és a V4 országokkal való együttműködés erősítése. Ezen belül a projektekben
tervezett beavatkozási irányok a következők lehetnek:
-

Európai

Roma

Keretstratégia

megvalósítása

a

kelet-közép

európai

romák

felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok együttműködésének,
tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása.
-

Nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása.

-

Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.

-

Az egészségügyi és- szociális hálózati együttműködés javítása.
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-

Az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana,
transznacionális

egészségügyi

hálózati

együttműködés,

egészségipari kutatási

kapcsolatok fokozása.
-

Civil ernyőszervezetek egymás közötti együttműködése.

-

Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális
sokszínűség

-

megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék
erősítése

-

érdekében.

-

Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és ennek megfelelő
mintaprogramok közös megvalósítása.

-

Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana.

-

Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék
erősítése.

-

A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje.

-

A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések
támogatása.

A fenti célok elérése érdekében a Kormány a Felhívás keretében további részcélokat jelölt ki,
amelyek a következők:
-

A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre
álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.

-

Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok
szakpolitikai szakértői között.

-

A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan
formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és
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végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják (szakmai
ajánlások megfogalmazása).
A támogatást igénylőknek legalább kettő különböző külföldi országbeli, összesen legalább
négy nemzetközi partnerrel kötött előszerződés alapján tapasztalatszerzési és együttműködési
tervet kellett kidolgozni, amelynek során a két vagy több országban fellelhető jó szakmai
gyakorlatokat azonosítják, egyeztetik és kutatás keretében a megismerik. A kutatásról kutatási
zárójelentést (összehasonlító elemzést) kellett készíteni, a tapasztalatokról leírást és szakmai
ajánlásokat fogalmaztak meg, amely megteremtette a lehetőséget későbbi innovációk és
szakmai fejlesztések számára.
Az együttműködő partner munkatársai, valamint a támogatást igénylő által opcionálisan
kiválasztott más EU 28 országbeli szakértők szakmai megvalósítóként közreműködtek a projekt
megvalósításában, a Magyarországon és az ide utazás során felmerülő költségeiket (beleértve
utazás, szállás, előadói díjak) a projekt költségvetésébe beépítette a hazai támogatást igénylő.
A tapasztalatcsere, valamint a közösen kiválasztott beavatkozási területek (például
közös tréning kidolgozása és kipróbálása, összehasonlító elemzés, kézikönyv és kutatási
jelentés készítés stb.) mentén elindult a közös munka folyamata, amelynek végén a
tapasztalatok összegzéseként a felek közösen kidolgozott szakmai ajánlásokat fogadtak el és
tesznek / tettek közzé.

Illeszkedések bemutatása a stratégiai környezethez és egyéb programokhoz:
A fejlesztéshez illeszkedő stratégiák, dokumentumok:
-

Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga

-

Ifjúsági garancia akcióterv

-

Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia,
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-

Nemzeti ifjúsági stratégia (NIS)

-

Civil stratégia

-

A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi
férőhely kiváltásról szóló stratégia

-

Egészséges Magyarország stratégia

Duna Régió Stratégia:
Az EFOP-5.2.2 Felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a Duna
Régió Stratégiában a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli
különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.
A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia 7. prioritási területének
(Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás és az információs technológiák
segítségével) kiemelt célkitűzéseivel, és az által hozzájárulnak azok megvalósulásához is.
A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való
befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek
versenyképes tudáshoz való hozzásegítését.
Illeszkedés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív programhoz:
A konstrukció illeszkedik továbbá az EFOP 5. prioritási tengely 5.2 intézkedéshez (Társadalmi
innováció és transznacionális együttműködések), melynek egyedi célkitűzése a transznacionális
együttműködés kiterjesztése, nemzetközi tapasztalatok megismerése.
A tevékenységek megvalósítása során biztosítani szükséges az egyéb európai uniós
fejlesztésektől való, különösen az EFOP 1. prioritása (Együttműködő társadalom) és a 3.
prioritás (Gyarapodó tudástőke) valamennyi intézkedésétől történő lehatárolást.
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Helyzetelemzés, feltárt probléma:
A társadalmat alapvetően megváltoztatta az elmúlt évtizedek digitális forradalma, amelyben
leginkább érintett célcsoportot a fiatalok jelentik. Az első változás az otthoni internet
általánossá válása jelentette, a második az okostelefonok elterjedése. Ezek a változások
jelentősen alakították a mindennapi tevékenységeket, életet, amelynek szerves része a kulturális
fogyasztás is.
Nemzetközi és hazai kutatások is igazolják, hogy az ifjúság körében a kultúra, a
kulturális szokások, illetőleg a fogyasztói magatartások az elmúlt évtizedek során folyamatosan
átalakulnak, változnak. A hagyományos kulturális intézmények látogatása folyamatosan
csökken, a kultúra ápolása, a hagyományőrzés ennél a korosztálynál csökkenő fontosságú, ami
azért veszélyes, mivel a kultúra megőrzése, fenntartása nemzedékről nemzedékre öröklődik
tovább. Az ifjúság kultúrára fordított ideje döntően a szabadidőre fordított idővel esik egybe. A
kutatások szerint az ifjúság körében az infokommunikációs eszközök használatára fordítják a
legtöbb időt, az okostelefonok, számítógéphasználatára – amely már felülmúlja a tévénézést is
–, azonban a szimbolikus kultúrára fordított igen alacsony, a hagyományos kulturális
helyszínek látogatása folyamatosan csökken. A fiatalok egyrészt otthon, többnyire
magányosan, a digitális eszközök használatával töltik el az idejüket. Ezek segítségével
kommunikálnak a külvilággal, másrészt közösségi együttlét helyszíneként kocsmát, kávéházat,
borozót választanak. A szabadidős tevékenységek között a kultúrával kapcsolatos
tevékenységek, az arra fordított idő folyamatosan csökken. Mindezek mellett a fiatalok jóval
erősebb „fogyasztói pajzsot” építenek ki, amin nagyon nehéz áttörni, viszont ami átlépi az
ingerküszöbüket, azt gond nélkül „bekajálják” – világított rá irodalomkutatásában Tóbi István
a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 sz. és Tudománykommunikáció a Z-generációnak
elnevezésű projekt keretében. A hivatkozott tanulmány arra mutat rá, hogy például az ún. Zgeneráció fogyasztását és tartalomfogyasztását mi mozgatja, alakítja. Napjaink közhiedelme
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szerint ezeknek a fiataloknak nem érdemes TV-n keresztül reklámozni, mert egyre kevésbé
nézik azt. Folyamatosan kapcsolódnak a digitális világhoz, így hozzászoktak, hogy olyan
tartalmat fogyasszanak, amit kívánnak, nem pedig amit szolgáltatnak. Egy mai fiatalt nem ér el
szokásos ATL mix: a TV nem hat rá, rádiót egyre kevésbé hallgat, az óriásplakátra nem néz fel,
vagy csak nem érdekli. Természetesen mindez általánosítás, nem érvényes a generáció minden
tagjára, de érzékelhető tendencia a körükben. Viszont, ha valamit érdekesnek találnak, ha
valami megfogja őket, azért képesek bármit megtenni. A kutatás többek között igazolja azt is,
hogy a mai fiatalság tartalomfogyasztásukban viszont elég jól lekövethető, miszerint a
magaskultúra fogyasztása egy szűk rétegre jellemző a fiatalok körében, jellemzően a könnyebb
műfajokat preferálják: könnyűzene, filmek. A zenék és filmek beszerzése során megjelenik
körükben az online letöltés (kalózkodás) jelensége. Az interneten megtalálható tartalmakat
preferálják, rendkívül sok időt töltenek el honlapokon szörfözgetéssel, YouTube videók
nézésével.
Egyre körvonalazódik az az általános köztapasztalat, miszerint a mai fiatalság az online
és/vagy virtuális világban gyűjt élményeket, ezen a csatornán szerez több kulturális
tapasztalatot – mindamellett, hogy az oktatási intézmények osztálykirándulás keretében
igyekeznek több kulturális és művészeti elemet beiktatni programjukba. Kulturális és egyéb
fogyasztási jellemzőiket tekintve erőteljesen eltérnek az Y-generáció és korábbi generációk
tagjaitól.
Összességében a közélet és a közösségi kapcsolatok iránt egyre kevésbé érzékeny ifjú
korosztály képe rajzolódik ki előttünk, ahol a közösségi kötődések jellemzően a formális
iskolarendszertől eredtek, s az iskola elhagyása után rohamosan épülnek le. Az iskola és a
munka világa közötti légüres tér a posztadoleszcens életciklus meghatározó mezője. A
közösségi kapcsolatok leépülése a közösségi terek szűkölése a 19-29 éves korosztály
bezáródásához, atomizálódásához vezethet.
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A mindennapok tapasztalásait is alapul véve tehát a jövő küldetésévé kell, hogy váljon
a fiatalok és a kultúra közötti kapcsolat erősítése, a magyar kultúra ápolása, a fiatalok kulturális
szokásainak változtatása, valamint olyan alternatív és innovatív módszerek, megoldások
felkutatása és bevezetése, amely által a fiatalok érdeklődése felkelthetővé válik a kultúra iránt.
Az előző évtizedekben még sokszor valamilyen fokú aktivitást igénylő szabadidős
tevékenységek mára passzívvá váltak, mivel az online „feketepiac” lehetővé tette, hogy bárki
ingyen tölthessen le filmeket, zenei tartalmakat az internetről. Szórólapokkal, plakátokkal
programokat ajánlani szinte már-már lehetetlen, hiszen a diákok figyelme legtöbbször a
kezükben tartott telefonjukra tapad. Éppen ezért, ha egy rendezvény előzetesen nincs
meghirdetve a közösségi médiafelületeken, gyakorlatilag esélytelenné válik elérni a legifjabb
generációt. Ugyanakkor még elmondható, hogy a jó programok iránti igény még nem csökkent,
csak marketing szakember legyen a talpán, aki ért a fiatalok nyelvén.
Ahhoz, hogy megértsük, miért változtak meg ennyire a fogyasztói szokások –
különösképpen a fiatalság körében – meg kell vizsgálni, honnan indult el az egész, mi az a
folyamat, ami ehhez a megtapasztaláshoz vezetetett. Ennek érdekében készült el a projekt
keretében a Helyzetelemzés c. dokumentum, amely azt hivatott bemutatni, hogy a modernizáció
fejlődése, az ipari forradalmi szakaszok milyen alapot teremtettek a kulturális és egyéb
fogyasztási szokások alakulásának a 21. század első negyedére. Ezt követően a Helyzetelemzés
bemuatatta a 21. századi fiatalság legfőbb jellemzőit, majd egy-egy kezdeményezést,
gyakorlatot, stratégiát szemlélet a tanulmány annak érdekében, hogy alátámasztja, az elmúlt
években több szervezet, terület is igyekezett olyan módszert kitalálni, amellyel hatékonyabban
be lehetne vonni a fiatalokat a kulturális életbe.

12

Pályázat címe: „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben”
Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00135

Helyzetelemzés során levont konklúziók, kérdésfelvetés:
Az internet elterjedése jelentősen befolyásolja az emberek gondolkodását, életmódját, és a
kultúrához, értékekhez való viszonyát. A téma időszerűsége abban rejlik, hogy a Z generáció
már az internetes világban nőtt fel, számukra már megszokott és természetes a technika és az
internet által vezérelt világ. Mindez különös kihívás elé állítja a kulturális marketinggel
foglalkozó szakembereket, pedagógusokat, egyéb, a kultúra fenntartásában és közvetítésében
résztvevő személyeket, hogy a virtuális világ erőteljes térhódítása ellenére (aktuális adatok
szerint, csak a Youtube-on naponta 1 milliárd órányi tartalmat tekintenek meg, világszerte 4,2
milliárd ember használja az internetet), az élő produkciók sehogy máshogy át nem élhető
élményére irányítsák a közönség figyelmét – hangzott el Zsoldos Dávid médiaszakember
előadásában a II. Culture.Crane Kultúrmarketing Workshop-on (Papageno, 2019).
A magyarok Instagram-használati szokásait felmérő kutatás, a Crane által évente
készített Magyar Instagram Körkép 2018-as eredményeit ismertette a cég közösségi média
szakembere, Filep Cecília, kiemelve a kutatás kulturális intézményekre vonatkozó adatait. A
tendenciák azt mutatják, hogy a hazai kulturális intézmények közül egyre többen használják
sikerrel ezt a vizuális csatornát egyre szélesebb körben és több területen is (Papageno, 2019).
Az elmúlt egy évtizedben jelentős változáson ment keresztül társadalmunk és talán nem
túlzás azt állítani, hogy civilizációnk egésze. Ennek a folyamatnak egyik meghatározó
tényezője az infokommunikációs eszközök beépülése mindennapjainkba, mely teljesen
átalakította kommunikációnkat, életvitelünket, fogyasztási szokásainkat, de még tanulási
módszereinket is. Annak ellenére, hogy életünk jelentős százaléka zajlik a virtuális térben,
számtalan informatikai eszközön keresztül folytatjuk életünket, igen keveset foglalkozunk
annak a kultúrára gyakorolt hatásával. Ahhoz, hogy megértsük ennek jelentőségét, újra kell
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fogalmaznunk a kultúra fogalmát is. Definiálnunk kell azt, mit jelent a 21. század embere
számára a kultúra, melyek azok a pontok, ahol találkozik, találkozhat a kultúrával.
A kultúra, bár, körülírására nincs egységes definíció, mégis tudható, hogy egyfelől az
emberiség által létrehozott szellemi értékek összességét jelenti, egy csoport, egy nép valamely
korszakban való megnyilvánulását. A huszonegyedik század embere egyértelműen
„infokulturális” nép, nyomait jelentős százalékban a virtuális térben, adathordozókon hagyja,
öröksége a jövő számára mindinkább tárolt adatok és nem monumentális épületek formájában
marad majd fenn.
Hogy lehet az, hogy miközben életünk minden szegmensét behálózza az informatika,
annak kizárólag technikai oldalát, konkrétan az eszközök üzembe helyezését és üzemeltetését
tanítjuk gyermekeinek, azt a kultúrát, mely a virtuális térben történő viselkedést jelenti, csak
abból eredő lehetséges veszélyek irányából közelítjük meg. Ha egyáltalán megközelítjük.
Az informatika és technológia adta lehetőségek kiölnek társadalmunkból számos
hagyományt és nem adnak helyettük semmit. Ennek egyik oka, hogy újszerűsége tömegek
érdeklődését kelti fel és tartja fel folyamatosan, miközben szinte képtelenség lépést tartani
annak folyamatos fejlődésével. Trendek, „internetes őrületek”, új fogalmak ezrei zúdulnak ránk
folyamatosan és érnek sokszor felkészületlenül. Ingerküszöbünk folyamatosan tolódik,
összemosódik a valóság és az illúzió, felkelti és eltereli figyelmünket egy-egy médium, egy
újabb trend. Letöltött zenék, letöltött filmek, percenként felbukkanó hírességek, e-könyv,
webshop, közösségi háló, bloggerek, mind-mind kulturális örökségünk lesz egykor. Markáns
része életünknek, sorsokat képes befolyásolni, mégsem kezeljük kultúránk részeként.
Mindezek ismeretében magától értetődően merül fel a kérdés újra: mi a kultúra a 21.
századi ember számára – különösen a fiatalok számára? Hol találkozhat vele? Akar-e
egyáltalán? Felismeri-e, hogyha találkozik vele?
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Célcsoportazonosítás:
Az internet a fiatalok mindennapi életének részévé, sőt, inkább annak meghatározójává,
alakítójává vált az utóbbi évek során. Használatában az egyik legintenzívebb időszak a
serdülőkorra esik, ezért is áll ez a korosztály jelen projekt fókuszában (Holt – Appel, 2011).
Ugyanis már nemcsak hétvégén ülnek le a számítógépek elé a tizenévesek – korábbiakban
jellemző módon átlag 3 óra hosszára –, hanem hétköznap is jelentős mennyiségű időt töltenek
naponta online – nemcsak számítógépen, hanem az okostelefonokon is. Néhány évvel ezelőtt
még az volt a jellemző, hogy hétköznaponként átlag 2 órát töltöttek online a tizenévesek
(Livingstone – Haddon – Görzig – Olafsson, 2011). Azt sem lehet ma mondani, hogy csupán a
gazdagabb családok gyermekei számára elérhető, hiszen ma már a háztartásokat és iskolákat
érintő különböző pályázatoknak és állami támogatásoknak köszönhetően az alacsonyabb
szocio-ökonómiai státuszú családokból származók ugyanolyan mértékben férhetnek hozzá az
internethez (Swindle – Ward – Whiteside-Mansell – Bokony – Pettit, 2014).
A vizsgálatok azt mutatják, hogy a legnagyobb népszerűségnek a közösségi oldalak
örvendenek a fiatalok körében (Kitta, 2013). Emellett nagymértékben fordul elő, hogy iskolai
munkákhoz veszik igénybe az internetet, ezenkívül játszanak rajta, online videóklipeket
néznek, vagy azonnali üzeneteket küldenek egymásnak (Livingstone és mtsai, 2011). Az
internet nagy előnye, hogy e tevékenységeket szimultán, egymással párhuzamosan is lehet
végezni, ez a jelenség a ’multitasking’. Ennek következményeként megoszlik a felhasználók
figyelme és ideje a különböző weboldalak között. További kedvező tevékenységei az online
világnak az azonnali jutalmazásként ható gyors üzenetváltások, ami által a felhasználók
folyamatos visszajelzéseket kapnak (Ko – Yen – Yen – Chen – Chen, 2012).
Az internet világa tehát szerves része az iskoláskorú fiatalok mindennapjainak, s bár
nem lehet egyértelműen negatív jelenségként értelmezni, számos veszélyt rejt magában. A napi
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szintű használat felveti a kérdést, hogy milyen hatással van az internet a felhasználók életére,
társas kapcsolataira, teljesítményére. A túlzott mértékű internetezés elvezethet akár az addikció
megjelenéséig is (Dhir – Chen – Nieminen, 2015), ami szorosan összefügg nemcsak a túlzott
használattal, hanem az általa okozott jutalomfüggéssel is. Ezt a jelenséget már problémás
mértékű internethasználatnak lehet nevezni, ami azt jelzi, hogy a kóros szint kialakulása előtt
is olyan következményekkel járhat a túlzott online jelenlét, amire mindenképpen figyelmet kell
fordítania a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt. Ahhoz azonban, hogy egy optimális
viszonyulás, azaz egészséges internethasználat alakuljon ki a fiatalok körében, ismerni kell
azokat a személyiségjegyeket, amelyek kockázatnövelő, illetve védő hatást fejthetnek ki
(Mitchell – Lebow – Uribe – Grathouse – Shoger, 2011). Az interneten eltöltött idő látszólag
magányos tevékenység, az online aktivitás mégis számos társas bevonódást tesz lehetővé.
Ugyanakkor jelentős különbség van az online és az offline társas kapcsolatok között. Éppen
ezért merült fel a kutatókban, hogy érdemes a társas személyiségbeli tényezőket feltérképezni,
mert jelentősen befolyásolhatják az online aktivitást. Egy kutatás pl. kimutatta, hogy vannak,
akik a közösségi oldalakat kifejezetten barátkozásra használják (ún. stimulálási hipotézis),
ugyanakkor fennáll annak a lehetősége is, hogy az elégtelen társas készséget kompenzálják (ún.
helyettesítési hipotézis) ezeken az online felületeken, ami így a magányosság egyfajta
ellenszere lehet, bár a valódi kötődési készségeket nem feltétlenül serkenti (Teppers – Luyckx
– Klimstra – Goossens, 2014). Már vannak hazai vizsgálatok is arra vonatkozóan, hogy az
ambivalens kötődésű személyekre jellemzőbb az intenzív, több órán át tartó jelenlét az online
közösségi oldalakon (Tóth – Mirnics, 2014).
A 2000-ben indult nagymintás ifjúságkutatásoknak (Magyar Ifjúsági Kutatás 2016)
kezdetektől fontos eleme volt a fiatalok kultúrához, kulturális fogyasztáshoz kapcsolódó
viszonyának vizsgálata. E nagymintás ifjúságkutatások tapasztalatai szerint a hagyományos
kulturális intézmények látogatása folyamatosan csökken. A megkérdezett fiatalok között – a
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korábbi felmérések eredményéhez hasonlóan – szép számmal találhatók olyanok, akik teljesen
távol maradnak a kulturális intézményektől. Legkevesebben az elitkultúrához tartozó
színtereket látogatják. Korosztálytól függetlenül meghaladja a 80%-ot az art mozikat, operát,
komolyzenei koncerteket soha nem látogatók aránya. A fiatalok mintegy 40%-a még multiplex
moziban sem járt soha.
Még általános az a kép, miszerint a különböző kulturális és hagyományőrző
programokat, eseményeket, illetőleg rendezvényeket szervező intézmények / szervezetek nem
rendelkeznek a megfelelő és egyben célzott marketingstratégiával a különböző szegmensek
megszólítására és elérésére. Az elérni kívánt célcsoport esetében elsősorban a szórakoztatást
kell eléjük tárni, például a kiegészítő programok segítségével, és folyamatosan, akár a
tudatokon kívül kell szélesíteni látókörüket, érzékenyebbé tenni őket a különböző művészeti
stílusokra. Már csak amiatt is kiemelt fontosságú e korosztály megszólítása, mert később a
családban betöltött szerepük változásával szülőként nagyobb ráhatással lehetnek az újabb,
felnövekvő generációkra, és maguk is hosszú évtizedekig visszatérő látogatók lehetnek.
Tehát a kulturális intézményeknek, mint például a múzeumoknak mind fontosabb
feladata a 21. században egyre inkább az, hogy a közművelődés szférájából közelítsenek a
közoktatás szférájához, mintegy kiegészítőjévé váljanak annak. Ugyanis, ha a gyerekek nem
találkoznak például a múzeumi közeggel iskolás korukban (jobb esetben óvodás korukban), és
nem szoknak rá ebben az időszakban a múzeumlátogatásra, akkor később már nem is fognak,
mert beszippantja őket a virtuális világ (TV, számítógép, tablet, okostelefon stb.). Emiatt is
kiemelkedő és egyre elterjedtebb, illetve közkedveltebb a fiatalok körében az évente
megszervezett Múzeumok Éjszakája, amely program kiegészítő programokkal (pl.:
Futóverseny) is igyekeznek minél több fiatalt bevonzani a programba. De ahhoz, hogy a fiatalok
bent is maradjanak a programban, lendületes kiállításra van szükség. Olyanra, amely élményt
és információt ad nekik, ahol kicsit kizökkennek a komfortzónájukból, és mellette tanulnak is.
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A projektgazda és együttműködő partnerei:
Tabulapláza Alapítvány:
A Tabulapláza Alapítvány 2004-ben alakult egy ötfős baráti társaság kezdeményezésére a
Kalamáris Egyesület alapítványaként. Célja a helyi közösségi kezdeményezések élénkítése,
segítése Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az alapítvány a társadalmi
problémák megoldására irányuló szemléletformálást és tájékoztatást végez, lehetőséget biztosít
a kisközösségek, társadalmi csoportok, civil szervezetek önkifejezésére, megszólalására.
Ennek érdekében szervezett az alapítvány első éveiben közösségi eseményeket,
szabadidős, kulturális, szemléletformáló utcai rendezvényeket, majd készített szakmai
anyagokat, melyek segítenek megérteni a társadalom egésze és az egyén döntései közötti
összefüggéseket.

Roadshowkkal,

kiadványokkal,

internetes

publikációkkal

próbálta

cselekvésre ösztönözni a város lakóit, kisebb-nagyobb sikerrel. Kezdetektől aktívan működtek
közre nyíregyházi és kistelepülési programok megvalósításában, majd 2015-ben megnyitották
Nyíregyháza belvárosában nyitott közösségi terüket, a Labor Cafét.
Az alapítvány célja között szerepel a nyitott közösségi tér mintaprojektté, majd pedig
hálózattá szervezése, a helyi közösség bevonása, a nonprofit és forprofit szektor
együttműködésének erősítése. Kiemelt cél az adományozás meghonosítása mindennapi
kultúránkban, az önkéntesség népszerűsítése, elsősorban az iskolai közösségi szolgálaton
keresztül annak megismertetése a fiatalokkal. Az Alapítvány munkatársai tehát visszatértek az
alapgondolathoz, melynek a szervezet megalakulása is köszönhető: társas kapcsolatok, egy
hely, ahol összejöhetnek azok, akik hasonlóan gondolkodnak.
2015-ben tehát a Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából lehetőségük nyílt arra, hogy
korábbi tapasztalataikat összegezve újabb kísérletbe fogjanak és megnyissák a belvárosi
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kávézónak „álcázott” nyitott közösségi teret. Az ötlet alapját az ötven órás kötelező iskolai
közösségi szolgálat adta, amelynek bevezetésével azonnal felismerték: jó lehetőséget kaptak
arra, hogy kapcsolatot teremtsenek azzal a generációval, akiknek kezében a jövő. Itt a lehetőség
arra, hogy „rászoktassuk” a fiatalokat az önkéntes tevékenységre, hogy élményszerű és hasznos
programok segítségével csináljanak nekik kedvet a közösségi aktivitáshoz, a társadalmi
szerepvállaláshoz, a helyi közösség építéséhez. A kávézó kötetlen, szabad közege önmagában
inspiráló, közvetlenebb kommunikációra ad lehetőséget, amely megkönnyíti a közös hang
kialakulását, majd az együtt gondolkodást, új kapcsolódási pontok kialakulását teszi lehetővé,
összekapcsolja a generációkat. Az adományozás népszerűsítése mellett cél a lokális közösségek
kezdeményezéseinek támogatása, a régimódi beszélgetések újra divatba hozása, a kulturális élet
élénkítése, valamint a fiatalok visszahódítása a szórakozóhelyek és a virtuális világ helyett a
való életbe. Ehhez szolgál apropóul a kötelező iskolai közösségi szolgálat, amelynek keretében
mód van arra, hogy párbeszéd és együttműködés induljon el a generációk között.
A szervezet legnagyobb erőssége a szakmai kapcsolatrendszere és a lelkes jó hangulatú
önkéntes gárda. A munkatársaik több évre visszanyúló civil tapasztalatainak nyomán olyan
programok valósultak meg, melyek hosszú távon a teljes hazai civil közösség kapacitását
növelhetik. A kezdeti ifjúsági tartalmakat szolgáltató elsősorban utcai, vagy fesztivál
rendezvények után az elméleti munkára koncentrált az alapítvány. Napi működése az irodai
feladatok ellátására, pályázatfigyelésre korlátozódott. 2007-ben megnyitották a helyi művészek
munkáit felsorakoztató bemutatótermet, amely tovább szélesítette az alapítvány ismertségét. A
Kalamáris Egyesülettel, a Közös Nevező Egyesülettel, a Gyermekmosoly Alapítvánnyal és
további számos szervezettel végzett érdekérvényesítő, ifjúsági programokat az alapítvány.
2015-től a közösségi tér megnyitásával vált az alapítvány a lakosság szélesebb köre
számára is ismertté. Az alapítvány tagja többek között a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztalnak,
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több oktatási intézménnyel áll együttműködésben. Folyamatos a kapcsolatfelvétel más
szervezetekkel és a helyi lakosság minél szélesebb körével.
Az Alapítvány vezetését kezdetben egy 5 tagú baráti társaság alkotta, majd a családi
állapotok megváltozásával az összeférhetetlenség elkerülése érdekében jelenleg 3 tagú
kuratórium látja el a kurátori feladatokat. A kuratórium munkáját a 2 főállású alkalmazott
mellett népes önkéntes tábor segíti, amelynek létszáma a kávézónak köszönhetően
folyamatosan változik, növekszik (forrás: Benyújtott Szakmai terv).

Csemadok Základná organizácia v Moldave nad Bodvou - Csemadok Szepsi
Alapszervezete (Szlovákia)
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok (továbbiakban:
Szövetség) tevékenységek kiterjed a Szlovák Köztársaság egész területére. A Szövetség célja,
feladatai:
1. szervezi a szlovákiai magyarság közművelődését és védi érdekeit,
2. fejleszti a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az
egyetemes magyar kultúrához,
3. hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti és tudományos élet
kiteljesedéséhez, az anyanyelvű oktatás fejlesztéséhez, támogatja a szórványban élő
magyarság felzárkózását,
4. állást foglal az aktuális társadalmi és közművelődési kérdésekben és részt vállal a
megoldásukban,
5. tömöríti mindazokat, akik munkájukkal, anyagaikkal és egyéb módon támogatják a
szlovákiai magyarság kulturális, társadalmi és tudományos életét
6. bővíti tagságát, megteremti számukra a nemzetiségi kultúra aktív és célszerű
működtetésének, tevékenységének feltételeit,
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7. munkálkodik tagsága anyagi és szellemi kultúrája értékeinek fejlesztése és
hozzáférhetővé tétele érdekében,
8. küldetésével összhangban bekapcsolódik a gyermekek és az ifjúság kulturális
nevelésébe, támogatja az ifjúság szövetségen belüli szerveződését,
9. társadalmi, kulturális és közművelődési rendezvényeket szervez, közművelődési
közösségeket (öntevékeny művészeti csoportokat, művelődési, művészeti szakköröket,
klubokat) alakít, ösztönzi és támogatja azok munkáját,
10. a helyi és regionális kultúra fejlődése érdekében koordinálja és módszertanilag segíti az
amatőr művelődési és művészeti mozgalmakat,
11. országos, területi és körzeti kulturális rendezvényeket, amatőr művelődési és művészeti
szemléket és versenyeket szervez,
12. felkutatja, gondozza a magyar vonatkozású kulturális, történelmi és műemlék jellegű
értékeket, népszerűsíti a népi kultúrát, a szülőföld hagyományait, felügyeli és gondozza
a tájházakat, illetve támogatja új tájházak létrehozását, és a vidéki turizmust,
13. kezdeményezi és ösztönzi a szlovákiai magyarság történetével és létével kapcsolatos
dokumentumok, információk gyűjtését és feldolgozását, komplex kutatását,
14. bővíti és fejleszti kapcsolatait a hazai és külföldi kulturális szervezetekkel és
intézményekkel,

támogatja tagjainak tudományos,

művészeti

és publikációs

tevékenységét,
15. tevékenységének ellátása érdekében alapítványokat, alapokat, közhasznú intézeteket
hoz létre gazdasági és kiadói tevékenységet folytat,
16. együttműködik és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel
és mozgalommal, akik, illetve amelyek a Szövetség céljaival és programjával
összhangban tevékenykednek.
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A Szövetséget alkotó alapszervezetek, a közművelődési közösségek, a területi szervek, a
szakmai társaságok és országos szervek önálló jogi személyek.
A CSEMADOK Szepsi Alapszervezete a Szövetség által kitűzött célok, feladatok
érdekében végzi tevékenységét. 2011. évben fontos előrelépést jelentett nemcsak a
szervezetnek, hanem az egész város számára a Magyar Ház átadása, amely a város és a járás
magyar szervezetei számára biztosít székhelyet, számos kulturális eseménynek nyújt színteret.
A szervezet folyamatosan szervezi, illetve részt vesz a magyar kultúra ápolása,
megőrzése érdekében a kulturális eseményeket, rendezvényeket. Havi rendszerességgel a
„Kerekítő” anyanyelvi gyermekfoglalkozásokat szervez, részt vesznek a Tompa Mihály Versés Prózamondó verseny, a Járási Dal- és Táncünnepély, a Jászói Nyári Egyetem és Művelődési
Tábor, Középiskolás Mozgó Egyetem, Egressy Béni Színjátszó Fesztivál szervezésében. Ezen
kívül kiállításokat, irodalmi napokat, könyvbemutatókat, hagyományos honismereti
gyalogtúrát, körutat (szülőföldünk értéke megismertetésére) szerveznek, illetve a Nemzeti
Összetartozás Napját és a Szepsi Csombor Napok rendezvénysorozatot (forrás: Benyújtott
Szakmai terv).

Nadácia pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány (Szlovákia):
A Jövőért Alapítvány támogatja az iskolai nevelést, a nemzeti kisebbségek és etnikumok
fejlődését, valamint a fiatal, tehetséges diákokat, a kiadói és közművelődési tevékenységet, a
kulturális, társadalmi és művészeti rendezvények szervezését, főként a következő területeken:
művelődés, kultúra és lelki élet, valamint televíziós műsorgyártás területén.
A meghatározott közhasznú cél támogatásának biztosítására az alapítvány elsősorban a
következő tevékenységet fejti ki:
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a) az oktatás folyamatának támogatása az oktatás valamennyi fokán, beleértve az óvodákat
is,
b) a fiatalok lelki életének fejlesztése és elmélyítése magyar anyanyelven,
c) a kulturális tevékenység valamennyi formájának támogatása (képzőművészeti, filmes,
színházi, kiadói, irodalmi, publicisztikai és egyéb, hasonló irányultságú tevékenység
támogatása),
d) a magyar nemzeti kisebbség és kultúra bemutatásának támogatása otthon és a világban
(fesztiválok, konferenciák, tanulmányi utak, közművelődési tevékenység),
e) tehetséges diákok és szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatása
A „széles lábakon” álló alapítvány alapítói:
•

Szepsi Város,

•

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház,

•

Római katolikus egyház Szepsi Egyházközsége,

•

Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség,

•

Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége,

•

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Az alapítvány munkáját folyamatosan monitorozza a Magyar Kormány is, mivel a Jövőért
Alapítvány Magyarország kiemelt támogatását tudhatja magáénak: Szepsiben egy magyar
oktatási központ építésén dolgozik. Az alapítók által delegált kurátorok mellett ezért a Magyar
Kormány is képviselve van az alapítvány kuratóriumában.
További pályázatok segítségével a térség kétnyelvűsítéséért, a szlovák mellett a magyar
nyelvű feliratok kihelyezéséért is tevékenykedik.
Az alapítvány elsősorban támogató tevékenységet folytat, amelynek tárgya a
természetes és jogi személyek pénzbeli és nem pénzbeli támogatása az alapítvány vagyonából.
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A személyek mibenlétét, akiknek az alapítványi támogatás nyújtandó, az alapítvány által
támogatott konkrét esemény, illetve projekt jellege határozza meg (forrás: Benyújtott Szakmai
terv).

PRO CULTURA SUBCARPATHICA – Ukrajna:
A PRO CULTURA SUBCARPATHICA non-profit civil szervezet, melyet 2010 decemberében
alapítottak. Hivatalos bejegyzésére 2011. március 29-én került sor.
A szervezet célja, hogy a kultúra (és annak minden szegmense) által tovább építse,
erősítse, fejlessze a helyi közösségeket. A szervezet olyan civil képződmény, amely a
konzervatív értékekre épül, de emellett nem zárkózik el a kultúra modern és posztmodern
értelmezésétől, a szubkultúráktól, a kortárs kezdeményezésektől sem. Feladatuk, hogy
elérhetővé tegyék a kultúrát közösség minden tagja számára, illetve felvállalják a kárpátaljai
hagyományok, kultúrák, világlátás közvetítését bel- és külföldön.
A szervezet két fontos irányt vállal fel: működteti a Kárpátalja.ma hírportált, továbbá
kulturális rendezvényeket, eseményeket szervez. Kárpátalja-szerte évente több mint 80
rendezvényt valósít meg a helyi önkormányzatok, civil szervezetek bevonásával. A
rendezvényszervezések legfontosabb célja a közösségszervezés, a közösségmegtartás, a helyi
identitás megerősítése, kultúraközvetítés és hagyományápolás.
Az elmúlt évek során a szervezetnek szoros együttműködési hálózata alakult ki. A
szervezet munkatársai jelentős kultúraközvetítő, közösségszervező és képzésszervező és
kapcsolatépítő tapasztalattal rendelkeznek.
A szervezet célközönsége, célcsoportja általános: sem korcsoportban, sem nemi, sem
társadalmi státus alapján nem állítottak fel feltételeket (forrás: Benyújtott Szakmai terv).
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„Korrespondens” Közhasznú Alapítvány – Ukrajna:
A „Korrespondens” Közhasznú Alapítvány 2005. évtől rendszeresen részt vesz Magyarországi
pályázatokon a kárpátaljai magyar nyelvű elektronikus média fejlesztésének, támogatásának
érdekében. 2014-2017 között a XV-XVIII. Szülőföldem Nemzetközi Kisebbségi Televíziós és
Rádiófesztivál egyik szponzora, illetve főszponzora volt. 2015-2017 között támogatta a
Kárpátalja kultúr- és hadtörténeti életét bemutató ismeretterjesztő dokumentumfilmek
elkészítését (forrás: Benyújtott Szakmai terv).

A projekt célja:
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Nemzetközi, hazai szakmai szervezetek közreműködésével fejlesztési javaslatok, elképzelések
összeállítása, amely hosszú távon hozzájárul a fiatalok kultúrához való viszonyának
javulásához, a kulturális szokásainak pozitív irányba történő változtatásához.
Intézkedések:
•

Hazai és nemzetközi szakmai szervezetek együttműködésének erősítése

•

Közös szakmai együttműködés keretében helyzet- és problémafeltárás, szakmai
felkészülés

•

Az ifjúság körében felmérés lebonyolítása

•

Összegző tanulmányok, dokumentumok készítése, népszerűsítése

(forrás: Benyújtott Szakmai terv)

A projekttel érintett célcsoport bemutatása:
A projekt során Magyarország és Szlovákia területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város, illetve
Szepsi város közigazgatási területén valósult meg kutatás, így ennek megfelelően a célcsoportot
a két településen élő fiatatok képezik.

Nyíregyháza Megyei Jogú város (Magyarország)
Nyíregyháza demográfiai jellemzői alapján fiatalos város. Az ország hetedik legnagyobb
városa, megyeszékhely, járási és kistérségi központ. A város demográfiai jellemzői alapján
fiatalos városnak mondható, mivel a fiatalok viszonylag magasabb aránya jellemző, bár a
fiatalok arányának csökkenése a városban is megfigyelhető. Az előző népszámlálási adatok
szerint Magyarországon a 15-29 évesek aránya a lakónépességhez viszonyítottan 2001-ben
22,2%, 2011-ben 18,3%. A városra vonatkozó adatok szerint 2001-ben a 15-29 évesek aránya
26,9 % (31 961 fő, 2011-ben 19,9% (23 838. fő). 2015-re Nyíregyházán 18%-ra csökkent a
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fenti korosztály aránya. 2015. évi statisztikai adatok alapján Nyíregyháza városban a fiatalok
száma meghaladta a 20 ezer főt, ebből a 15-18 évesek aránya 23%, míg a 19-29 éves korosztályé
77%.

1. sz. táblázat: Nyíregyháza város állandó lakosságából a fiatalok 815-29 évesek) száma, aránya

A felmérésben a város területén lévő középfokú oktatási intézmény tanulói között került
elvégzésre. A középiskolákban a tanulói létszám 10 233 fő volt a 2015. évi statisztikai adatok
alapján.

2. sz. táblázat: Nyíregyháza város középfokú oktatási intézményeinek főbb adatai (2015. év)

Nyíregyháza lakónépessége 2015. január 1-jén 118 125 fő volt, ebből a 0-14 évesek száma
17 639 fő, a 15-29 évesek száma 21 369 fő, azaz a teljes lakónépesség 18 százaléka (forrás:
Benyújtott Szakmai terv).

Szepsi (Szlovákia)
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A város a Bódva-vidék központja, a Kassa-környéki járás legnépesebb települése. A 20. század
második felében Szepsi népessége ugrásszerűen megnőtt - 1938-1970 között két és félszeresére
nőtt, majd 1970-2011 között ismét csaknem duplájára ugrott (5 719 főről 11 068 főre). 2017.
évi adatok alapján a város lakossága 11 200 fő.
Az utóbbi évtizedekben folyamatos a lakosságszám növekedése, ugyanakkor az 1991-ben még
relatív többséget (49,1%) alkotó magyar nemzetiségűek aránya folyamatosan csökken (2001re 43,7%-ra, 2011-re pedig 29,6%-ra esett). A magyar anyanyelvűek aránya jóval magasabb
(39,0%). A szlovákok aránya is csökkent (1991-2011 között 47,5%-ról 42,3%-ra), ugyanakkor
a városban kiugróan magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (17,5%) is. 2011-ben a
lakosság

egytizede

(9,8%)

vallotta

magát

roma

nemzetiségűnek

(Forrás:

https://velemjaro.sk/telepulestar/szepsi).

3. sz. táblázat: Szepsi város állandó lakosságából a fiatalok (15-29 évesek) száma, aránya

A városban négy középiskola működik, ebből a Magyar Tannyelvű Alapiskola és
Gimnáziumban már csak általános iskolai tanulók vannak, a Moyes Gimnázium szlovák
nyelvű, 6 osztályában összesen 108 tanuló van. A projekt célcsoportját két középfokú oktatási
intézmény tanulói alkotják: a Szakközépiskola magyar tanulói, illetve a Boldog Salkaházi Sára
Egyházi Iskolaközpont tanulói.
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4. sz. táblázat: Szepsi város középfokú oktatási intézményeinek főbb adatai (2017. év)

A pályázat célcsoportját alkotják továbbá a pályázati kiírásnak megfelelően a humán
szolgáltatás, ezen belül a kultúra területén működő civil szervezetek és azok munkatársai
jelentik.
A Tabulapláza Alapítvány Nyíregyháza székhelyen működik, tevékenysége az egész
megyére kiterjed. Jelen projekt keretében minél széles körű tájékoztatás, információcsere
érdekében a megyében valamennyi, a kultúra területén működő civil szervezet megkeresésre
került. Bevonásuk a projekt elején a Civil Információs Centrum közreműködésével történt, ezt
követően közvetlenül kerültek tájékoztatásra a projekt aktualitásáról, elektronikus levelezésen,
honlapon keresztül. A honlapon kialakított felületen keresztül megoszthatták / megoszthatják
véleményeiket,

tapasztalataikat,

illetve

egyes

rendezvények

alkalmával

meghívott

résztvevőként is aktívan és személyesen bekapcsolódhattak a projektbe.
Tapasztalatok alapján a civil szervezetek igénylik azokat a kezdeményezéseket,
amelyekkel információhoz juthatnak, szakmai segítséget kaphatnak. Ezt támasztja alá, hogy
civil szervezetek aktívan bekapcsolódtak, részt vettek különböző rendezvényeken,
programokon, nyitottak, mivel ezek hozzájárulhatnak a működésük erősítésében.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 269 db kultúrával foglalkozó civil szervezet
működik, ebből 42 db a megyeszékhely területén működik. A megyében a civil szervetek magas
számának - ezen belül a kultúra területén működők – egyik magyarázata, hogy a
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kistelepüléseken a civil szervezetek vállalják fel a társadalmi felzárkóztatás feladatait, amely a
települések sajátos helyzetéből fakad:
•

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi törvény alapján a Kormány
feladatkörébe tartozik a hátrányos helyzetű települések, térségek besorolása. A
kedvezményezett térségek, települések besorolását különböző statisztikai mutatók
alapján határozzák meg. A besorolás két csoportba történik: társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel
sújtott települések. A társadalmi-gazdasági szempontból kedvezményezett települések
esetében komplex mutató alapján kerülnek rangsorolásra a települések, s a
legkedvezőtlenebb harmad minősül kedvezményezettnek. A komplex mutató 4
mutatócsoport mintegy 23 mutatójából tevődik össze. A jelentős munkanélküliséggel
sújtott települések alatt azokat értjük, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja
az országos átlag 1,75-szeresét. A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján SzabolcsSzatmár-Bereg megye 229 településéből jelenleg 181 település tartozik valamelyik
kategóriába,

vagyis

a

megye

településeinek

közel

80%-a.

A

jelentős

munkanélküliséggel sújtott települések száma 28, a Társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések száma 27, a mindkét
szempontból kedvezményezett települések száma pedig 126. Térben vizsgálva, az
látható, hogy minél inkább keletre haladunk a megyében, annál kevésbé találkozunk
olyan településsel, amelyek nincsenek besorolva egy kategóriába sem. Ilyenek
többségükben a nagyobb települések: Nyíregyháza, Tiszavasvári, Mátészalka,
Fehérgyarmat és vonzáskörzeteik, a 4-es főút mentén fekvő települések Újfehértótól
Fényeslitkéig, és a határtelepülések: Záhony, Beregsurány, Csenger, Csengersima.
•

A 2011-es népszámlálási adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népességéből
45 ezer fő a roma. Számuk az önbevalláson alapuló adatok szerint tíz év alatt 68
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százalékkal nőtt, a teljesen képességen belüli arányuk – 8,0 százalék – csaknem
kétszerese a 2001. évinek. A 2011. évben a cigány nemzetiségű lakosságának 4,9
százaléka a megyeszékhelyen, 32 százaléka a városokban, 63 százaléka a községekben
élt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében legnagyobb arányban leginkább a leszakadó
térségekben élnek, a megye középső részétől keletre. A városok közül Baktalórántházán
fordultak elő legnagyobb gyakorisággal, ahol minden negyedik lakos roma nemzetiségű
volt. A népesség különösen nagy hányadát jelentették néhány községben: a Nyírpilisen
lakók 66 százaléka, Uszkán 53 százalékuk, további 34 településen 20-42 százalék
vallotta magát romának. A települések 77 százalékában nőtt a cigány nemzetiségűek
népességen belüli súlya, leginkább azokon a településeken, ahol 10 százalékot
meghaladó arányban éltek. Ugyanakkor a romák által lakott települések száma is
emelkedett, és mindössze 13 településen nem számláltak cigány nemzetiségű lakost
(forrás: Benyújtott Szakmai terv).

A projekt tevékenységi rendszere:
I. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek szakmai
tartalma:
1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés
keretében történő megismerése
A rendezvény során open space technikával meghatározásra került, hogy mit jelent a 21.
században a kultúra. A nyílt tér technika alkalmazása lehetővé tette azt, hogy a projektben
résztvevő szakemberek tudása, felvetéseik és kérdéseik megfogalmazódjanak, felszínre
kerüljenek és összeadódva meghatározzák a projekt teljes ívét. A találkozó során a közös
felvetések hatására meghatározásra kerültek azok az irányok és módszerek, amelyek
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segítségével a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt járták végig a kutatni kívánt
területet. A találkozó végére megfogalmazódtak ajánlások munkacsoportok kialakítására is.
Stratégiai terv készült arról, milyen típusú és konkrétan mely szervezetek bevonása
elengedhetetlen a projekt sikerének elérésére, milyen kutatási témákat és módszereket,
kommunikációs és elemzői módszereket alkalmazzanak a projekt során. Meghatározták a
konkrét részcélokat és elérni kívánt célokat a projekt egészére.
Open space kérdések, témák voltak:
-

Mi a kultúra a 21. században?

-

Mi a kultúra a 21. század embere számára? (hipotézis)

-

Létezik-e infokultúra, hogyan definiálható?

-

Létezik-e ideális mennyiség/minőség/csatorna a kultúra befogadására?

-

Hogyan integrálható kulturális örökségünk a mai kultúrába?

-

Lehetőségek és veszélyek az infokulturális örökség alakításában.

-

Milyen hatást gyakorol kultúránkra online és offline közösségünk?

A találkozó végére egységes fogalom és szóhasználat jött létre, amely segítette a további
munkát. A találkozó során olyan jó gyakorlatok összegyűjtésére került sor, amelyek
meglátogatását a projektben résztvevő szakemberek indokoltnak látták, mert kapcsolódnak a
témához és segíthetik a megértését annak, amit a 21. században kultúraként emlegetünk.
Ugyanekkor került sor azon szervezetekre is javaslatok begyűjtése a találkozó
résztvevőitől, akiknek bevonásával közelebb lehetett kerülni a kutatni kívánt téma
megértéséhez.
A rendezvény külső szakértők bevonásával valósult meg, a projekt során együttműködő
partnerek mellett hazai – főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő – kultúra területén
működő civil szervezetek bevonásával, kb. 50 fő részvételével.
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2. Nemzetközi hálózatépítés
A projekt kiemelt figyelmet fordított a széles körű tájékoztatásra, illetve szakmai
együttműködés kiterjesztésére. Ennek érdekében az érintett 3 ország területén (Magyarország,
Szlovákia, Ukrajna) a kultúra, ifjúság területeken tevékenykedő civil szervezetek számára
tájékoztató levél kiküldésére került sor, amelyben a projekt elindításáról történt értesítés.
Emellett felhívta a szervezetek figyelmét a projekttel kapcsolatos honlapra, ahol egyrészt
szakmai anyagok, dokumentumok elérhetővé váltak, másrészt egy munkafelület kialakításával
véleményt nyilváníthatnak, illetve tapasztalatot is megoszthatnak. Továbbá a projekt témájához
kapcsolódó szakmai tapasztalatok megosztására alkalmas, több nyelvű weboldalt is
kialakítottak. Itt folyamatosan megosztják a hálózat tagjaival a projekt aktualitásait, addigi
tapasztalatait. A hálózatot folyamatosan bővítik annak érdekében, hogy a projekt céljaiként
meghatározottak kutatásához minél szélesebb kört tudjanak bevonni.
A hálózat kiépítésének célja, hogy reprezentatív képet kapjanak arról, amit ma a kultúra
jelent az egyes társadalmi csoportok számára. Ennek eléréséhez elengedhetetlenül fontos volt,
hogy a kérdések megfogalmazásába, az alkalmazni kívánt módszerek meghatározásába is
bevonódjanak a hálózat tagjai már a kezdeti szakaszban. A hálózat célja továbbá a válaszok
közös kutatása, a különböző körülmények és társadalmi specialitások hatása a vizsgált témára.
3. A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás)
tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása
Számos olyan szervezet bemutatása valósult meg a projekt megvalósítása során, akik saját
közösségükben már újszerű módszereket alkalmaznak a kultúra és közösségépítés területén.
Ezeken a példákon elindulva került bemutatásra az online és offline kultúra és közösség
összefüggései.
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Olyan jó gyakorlatokat mutattak be, amelyeknek hatásai már érzékelhető változásokat
okoztak. Elemezték az online és offline alkalmazott módszereiket, közvetlen és tágabb
értelemben gyakorolt hatásaikat, valamint a lehetőséget mindenek más területen való
alkalmazására.
A tevékenység eredményeként elkészült a projekt kiindulását képező helyzetelemzés,
megfogalmazásra kerültek a problémák.
4. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen
legalább két országban (ebből az egyik Magyarország, a másik uniós ország lehet),
országonként legalább 100-100 fő célcsoport körében
A kutatás céljainak meghatározása után a konkrét kérdések megfogalmazására került sor, az
esetleges, országonként eltérő adottságok figyelembe vétele mellett.
A kutatás célja volt, hogy a kultúra bármely területén tevékenykedő szakemberek,
szakmai szervezetek képviselői támpontot kapjanak további munkájukhoz. Kiemelt cél egy
helyzetkép felállítása a modern „kultúrafogyasztás” terepeiről, helyzetéről.
A kutatás területe Magyarország és Szlovákia volt, ezen belül Nyíregyháza Megyei Jogú
Város és Szepsi Város középfokú oktatási intézményei, célcsoportja az ott tanuló 15-18 évesek.
A kutatás kérdőíves módszerrel valósult meg, egyrészt elkészült egy online kérdőív, másrészt
kérdezőbiztosok közreműködésével került kitöltésre az országonkénti legalább 100 db kérdőív.
A válaszadók által adott visszajelzésekből kiderült, mely területeken szükséges
„modernizálni” a kultúrával foglalkozó szakemberek tudását, milyen új módszerekkel
alakíthatóak ki sikeres kapcsolódások a kultúra területei és a befogadó közönség között.
5. A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka
megvalósítása
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A kutatási eredmények ismeretében, a hiányosságokra reflektáló, azok enyhítését, a
szakemberek kompetenciáit fejlesztő előadások szervezésére is sor került. Az előadások
alkalmával kulturális antropológiával, szociológiával, infokommunikációval és pedagógiával
foglalkozó szakembereket hívtak meg, akikkel előadásuk után pódiumbeszélgetés keretében
lehetőség volt megvitatni az elvégzett kutatás eredményeit. Így lehetőség nyílt arra, hogy a
tapasztalatokat kicserélve és megvitatva újabb aspektusok kerüljenek felszínre.
Az előadás előtt open space technikával kérdések merültek fel a résztvevőktől,
amelyeket az előadókkal közösen, kis csoportokba rendeződve workshop-szerűen jártak körbe
a szakemberek. A programelem zárásaként a munkacsoportok vezetői összegezték az egyes
workshopokban elhangzottakat.
6. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel
Az együttműködő partnerek részvételével szervezett szakmai fórum célja volt a helyzetelemzés
előkészítése. A szervezetek tájékoztatást, ismertetést tartottak, helyzetfeltárást végeztek, illetve
az általuk tapasztalt problémák, nehézségek feltérképezésére került sor.
Ennek eredményeként javaslatok megfogalmazására került sor a projekt által kutatni,
elemezni kívánt kérdések, hipotézisek vonatkozásában. Továbbá egyeztetésre kerültek azok a
feladatok, lehetőségek, amelyekbe bekapcsolódásukat, részvételüket várták.
7. Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből
tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése és lebonyolítása
az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével
Tanulmányutak:
A tanulmányutak célja volt azon szervezetek és jó gyakorlatok meglátogatása Magyarországon,
amelyek a résztvevők ajánlásai alapján relevánsak voltak a projektben. Ezen utak lehetővé
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tették a projektben résztvevő szakmai szervezetek képviselői, és a kultúra területén dolgozó
szakemberek számára, hogy azonnali kérdéseket fogalmazzanak meg a gyakorlatban látottakkal
kapcsolatban.
A végül összesen 12 db tanulmányúthoz kapcsolódóan a konkrét jó gyakorlatok
megismerésének helyszínei a projekt kezdeti szakaszában, a közös szakmai rendezvények
alkalmával kerültek pontosításra, amelyek a projekt teljes időtartamára az indokoltság alapján
került elosztásra.
Műhelymunkák:
A folyamatosan megfogalmazódó kérdések megválaszolására, részletes kifejtésére irányuló
műhelymunka része egy plenáris és több, kiscsoportokban történő elemző munka. A kutatás
részét

képező kérdőívek kérdéseinek megfogalmazása,

az

alkalmazott

módszerek

megválasztása is része a műhelymunkának. A műhelymunka tematikája:
1. Kutatási módszerek, elérési csatornák meghatározása
2. Kutatási célok meghatározása, válaszra váró kérdések összegyűjtése a partnerek
bevonása után
3. Kérdőív összeállítása a megfogalmazottak alapján
4. A kultúra területeinek meghatározása, vizsgálatuk relevanciája a projekt
megvalósítása szempontjából
5. Munkacsoportok kialakítása, feladatok felosztása
6. Részeredmények elemzése a kutatási eredmények tükrében
7. Kulturális örökség védelme, átadása és alakítása – adatkatedrálisok a jövő
emlékei
8. Kultúra, közösség, közvetítés – a kulturális szakemberek szerepe napjainkban
9. X, Y, Z, alfa – a kultúra múltja, jelene, jövője
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10. Infokultúra, digitális örökség – mennyiség és minőség
11. A kultúra definiálása napjainkban – a kutatást záró összegző kiadvány
előkészítése
12. A projekt zárásának előkészítése
8. Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében
tréningek, kompetencia fejlesztések keretében
A hazai szakemberek számára szervezett tréning célja volt, hogy a résztvevők megismerhessék
egyrészt a kutatás eredményeit, másrészt véleményezzék, javaslatokat fogalmazzanak meg a
kutatás eredményei alapján összeállításra kerülő szakmai ajánlásokhoz. A rendezvény tervezett
létszáma 20 fő volt.
9. Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása
A projekt során összegyűjtött kérdések és az azokra érkezett válaszok alapján elkészült jelen
tanulmány, amelynek célja, hogy az első alkalommal megfogalmazott kérdésekre részletes
válaszokat adjon és gondolatébresztő legyen a szakma területén tevékenykedő szakemberek
számára.
Készült továbbá kiadvány is, amelyben helyet kaptak a workshopok tapasztalataiból
készült feljegyzések, az előadások kivonatai és a kutatási adatok elemzései. A kiadvány része
egy pedagógusoknak szóló segédanyag, amely vitatémákat, módszertani ajánlásokat tartalmaz
arra, hogyan integrálható a kultúra befogadására felkészítés, a kulturális szemléletformálás az
oktatásba a mindennapokban.
A kiadvány 200 példányban készült el, négy nyelven (magyar, szlovák, ukrán, angol).
10. Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése
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A teljes projektidőszak során cél volt, hogy adatgyűjtés valósuljon meg az érintett csoportok
tagjaitól. Az érintett csoportok maguk a tágabb értelemben vett kultúra területén tevékenykedő
szakemberek, kommunikációs szakemberek, pedagógusok. Minél nagyobb számú elérés volt a
cél a fent említett csoportok képviselői körében, speciális, számukra összeállított kérdőívekkel
kerültek begyűjtésre tapasztalataik.
Ehhez kapcsolódó feladatként megvalósult egy olyan információs adatbázis létrehozása
az érintett 3 ország (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna) vonatkozásában, amelynek keretében
összegyűjtésre kerültek a kultúra területén működő szervezetek, szakemberek címe,
elérhetősége, amely alapján megkeresésük megvalósítható.
A weboldalon továbbá kialakításra került egy olyan adattár, amelyben a projekt alatt
megrendezésre kerülő szakmai találkozókról, konferenciákról és workshopokról készült
dokumentumok feltöltésre kerültek. Ezen kívül dokumentumtár kialakítása is megtörtént, ahol
az összegyűjtött, korábbi hasonló témájú kutatások, tanulmányok elérhetővé váltak.
11. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és
nyilvánosságra hozása
A többirányú, széles körben elvégzett kutatás eredményeit összegző tanulmány 4 nyelven
(magyar, angol, szlovák, ukrán) készült el, minimum 120.000 karakter terjedelemben. A
zárójelentés feltöltésre került a honlapon.
A tanulmány döntően azokat az elemzéseket tartalmazza, amelyeket a kérdőívekre érkezett
válaszok alapján megfogalmaztak a szakemberek. Tartalmazza a felvetett kérdéseket, az azokra
adható lehetséges válaszokat, a projekt során adódó nehézségeket és sikereket egyaránt.
Összefoglalja azokat a tapasztalatokat, melyek a projekt megvalósítása során, a jó gyakorlatok
megvalósításakor, a konferenciák alkalmával tapasztaltak a projekt megvalósítói.
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12. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése
A projekt során kiemelt figyelmet kapott a minél szélesebb körben történő tájékoztatás, amely
az egyes projekttevékenységekhez kapcsolódóan fokozottabban jelent meg (programokon
résztvevők köre, elektronikus levélben történő megkeresés stb.) A honlapon folyamatosan
megjelentek a projekttevékenységekhez kapcsolódó információk, dokumentumok. A projekt
eredményeként elkészült tanulmányok szintén elérhetővé váltak a honlapon, illetve a
megfogalmazott ajánlások tekintetében többnyelvű kiadvány készült, amely kiküldésre került a
kultúrával foglalkozó szervezetek számára.

II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek szakmai tartalma
1. Magyarországi konferencia szervezése
A projekt eredményeinek széles körű megismerését is szolgálta az a konferencia, amely
megrendezésre került Nyíregyházán hazai és nemzetközi szakemberek közreműködésével,
részvételével. A konferencia témája az alábbi volt: a kultúra modern definíciója, a kulturális
szakemberek és az oktatás szerepe a kultúra értékeinek megőrzésében, az infokultúra
fogalmának bemutatása a projektben lezajlott kutatás és szakmai programok tapasztalatai
nyomán.
2. Honlapfejlesztés
A honlap a kulturális szakemberek iránymutató, aktuális és országokon átívelő irányadó
információs felülete, amelyen a projekt során megvalósult szakmai programelemek ismertetése
mellett, a kultúrával kapcsolatos publikációkat is megjelennek. Helyet kapott a kutatást segítő
felület is, illetve az egyes projekttevékenységnél megfogalmazottak (online kérdőív,
dokumentumtár, közös munkafelület stb.)
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(forrás: Benyújtott Szakmai terv)

II. A MEGVALÓSULT KUTATÁS
BEMUTATÁSA
A kutatás relevanciája, indoklása:
A korábbi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a kulturális és társadalmi rétegződésnek
ma már szerves része az online világban való részvétel, a társadalmi rétegződéssel összefüggő
online hálózati pozíció, lélektani értelemben pedig az autonómia, amelyhez széleskörű
kultúrafelfogás és aktív online részvétel társul” (Csepeli-Prazsák 2008; 2009; 2010).
Általános tapasztalat mind Magyarországon, mind pedig nemzetiközi (Szlovákia,
Ukrajna) szinten is, miszerint a mai kor fiatalsága egyre kevésbé látogatja a különbőz kulturális
és hagyományőrző programokat, rendezvényeket. A szabadidő hasznos eltöltésére más
alternatívákat alkalmaznak. Egyre inkább teret hódít, sőt, már meghatározza és alakítja
hétköznapjaikat, életvitelüket az online tér – legyen szó kapcsolattartásról, tanulásról,
információszerzésről vagy egyéb élményszerzésről (pl.: filmnézés, zenehallgatás).

A kutatás módszertana:
1. Hipotézisalkotás
2. A kutatás előkészítése során először a témakörben végzett esetleges más kutatások
anyagát, és egyéb releváns szakirodalmak, korábbi kutatási eredmények feldolgozásra
kerültek.
3. Minta kiválasztása
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4. Kvantitatív kutatás menetének összeállítása, lefolytatása
a. félig strukturált interjúk lefolytatása
b. kvantitatív kérdőívek felvétele
5. Konklúzió levonása

Az előkészítő interjúk:
A kvantitatív kutatáshoz használt kérdőív összeállításához először félig strukturált interjúkat
folytattak le. Az interjúalanyok a célcsoportba tartozó, 15-18 éves nyíregyházi fiatalok voltak,
így a kutatás szempontjából releváns információkhoz lehetett hozzájutni. Az interjú témája és
fő kérdése tulajdonképpen a kutatás fő kérdése. Az interjúalanyoktól megkérdezésre kertült,
mit jelent számukra a kultúra, hol találkoznak a kultúrával, illetve mennyire fontos, hogy
találkozzanak a kultúrával. A válaszok átiratai az alábbiakban találhatók.
1. interjúalany:
„A kultúra számomra a szellemi, művészeti értékeket jelenti, amelyeket egy társadalom hoz
létre. Ezek lehetnek a népcsoportok sajátosságai, ami rájuk jellemző. Szerintem fontos a kultúra
megőrzése, mert minden, amit a civilizáció kialakulása során megtanultunk, elsajátítottunk,
megalkottunk, vagy értelmet adtunk neki része a kultúrának. Lehet az egy kép, festmény vagy
szobor. Naponta találkozunk vele, az utcán, kiállításokon, iskolában, történelem és irodalom
órán, ének órán, könyvekben. Fontosnak tartom, hogy az ember mindig művelődjön.”
2. interjúalany:
„A kultúra jelentheti szerintem az emberek viselkedésmódját, beszédét, cselekedeteit többek
között. Ide tartoznak még a művészeti ágazatok, vagy egyéb szellemi értékek is. Sok helyen,
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mondjuk iskolában, munkahelyen, tv-ben, interneten találkozunk vele. Szerintem nagyon
fontos, mert hozzájárul a társadalom egészséges szellemi fejlődéséhez.”
3. interjúalany:
„Jelentheti a kikapcsolódást, művelődést, színházat, szépirodalmat, zenét, a beszéd. Szinte
bárhol lehet vele találkozni. Azért fontos, mert a tudást ezzel lehet gyarapítani.”
4. interjúalany:
„A különböző csoportok, legyen az akár népek, akár internetes közösségek, ezek szokásai,
viselkedési módjai tartoznak a kultúrába. Találkozhatunk vele az iskolában, családi, vagy baráti
körökben, és akár internetes csoportokban is. A különböző kultúrákkal rengeteg új embert lehet
megismerni, viselkedési szokásokkal gazdagodunk, ezért mindenképpen nevelő feladata van.”
5. interjúalany:
„A kultúrába tartozhat az elegancia, az erkölcsösség, az illedelmesség, színház, koncert, de
találkozhatunk viselkedési kultúrával a buszon, boltban, amit mindenhol be kell tartani. A
kortársak körében ez hiányzik, és fontos lenne szerintem ezt gyarapítani.”
6. interjúalany:
„Ide tartozik a viselkedési szokás, népcsoportok hagyományainak megőrzése, vagy az erkölcsi
példamutatás. Találkozhatunk vele otthon, baráti társaságban vagy iskolában. Szerintem nevelő
szándéka van, fontos, hogy az ember minél műveltebb, kulturáltabb legyen.”
7. interjúalany:
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„A kultúra részét képezi a zene, néptánc, népviselet, minden, ami az országot jelképezi, akár a
zászló, címer, egy nevezetes szobor, vagy épület is. De lehet még a társadalomtól elvárt dolgok
az étkezést, vagy a beszédet illetően.”
A válaszokat elemezve látható, hogy a fiatalok mindannyian úgy gondolják, hogy a
kultúra specifikus egy népcsoportra nézve. Olyan fogalomként írják le, amely egy adott
nemzetet képes megkülönböztetni egy másiktól. Ebben a megkülönböztetésben, a különböző
nemzetek, népcsoportok felismerhetőségében fontos szerepet játszanak a nemzeti jelképek és
szimbólumok, mint a zászlók, címerek, nevezetes épületek vagy szobrok. Ezen jelképeknek
nem csak a megőrzése fontos, hanem más kultúrák és nemzetek megismerésére is szükség van.
Ha más kultúrákkal ismerkedünk, más nemzetek szokásait és viselkedési módjait megismerjük,
sokat gazdagodhatunk belőle. A tudás gyarapodása, a műveltség szélesítése egyaránt fontos
volt a megkérdezettek számára. A fiatalok kevés része ismeri fel, hogy a kultúrába az internetes
közösségek, és azok viselkedési módjai is beletartozhatnak. A kultúra általuk való
megfogalmazása klasszikusnak mondható, főleg művészetekre gondolnak, de többen
felismerték, hogy a viselkedési szokások, vagy az erkölcs is beletartozhat. A válaszaik alapján
legtöbbjük szerint a kultúrával azokon a klasszikus helyeken találkozhatunk, mint kiállítások,
színház, koncert vagy tanórák. Néhányan azonban az internetes fórumokat is ide sorolták, ahol
találkozhatunk a kultúrával, főleg az internetes közösségekben való viselkedési alapelvek
tekintetében.
Alapvetően mindenki fontosnak tartja a kultúrát, tehát a fő kérdés nem is az, hogy
mennyire fontos a fiatalok számára, hanem hogy mennyire ismerik fel a digitális tartalmakról,
és bármilyen online térben történt viselkedésről, hogy a kultúra részei.
Az előzetes interjúk anyagának tanulmányozása után a meglátások átültetésre kerültek a
kvantitatív kérdőívbe. Alapvetően három fő kérdés kidolgozásához segítettek hozzá a rövid
interjúk.
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-

Az egyik a Q25-ös kérdés, amely olyan fontos innovációkat sorol fel a digitális
jelenségek közül, amelyek potenciálisan a kultúra részét képezik. Ezekről a válaszadó
elmondja, hogy mennyire ismeri, vagy használja. A digitális kultúra elemei után a
klasszikus értelembe vett kulturális örökségeket is a kérdőívbe emeltük.

-

A Q20-as kérdésben azt vizsgáltuk meg, hogy a klasszikus kultúra elemei milyen
mértékben vannak jelen a fiatalok életében, milyen gyakran találkoznak velük.

-

A klasszikus és a digitális kultúra összekapcsolása pedig a Q18-as kérdésben történik
meg. Ez a legfontosabb nyílt végű kérdés, ugyanis itt lehet megállapítani, hogy mire
gondolnak a válaszadók a kultúráról, ha a klasszikus értelemben vett kulturális
örökségeken túl gondolkodnak. Az ilyen nyílt végű kérdéseknél mindig azok a
gondolatok jelennek meg, amelyek az adott témában a leginkább elérhetők. Fontos
megjegyezni azt is, hogy az így előhívott gondolatok köre valamilyen mértékben
irányítható, előfeszíthető. A kérdőívben ezen a ponton a válaszadó már túl van egy sor
olyan kérdésen, amely a digitális térben való viselkedésről, veszélyekről, és digitális
eszközökről szól, így valamilyen mértékben a digitális világ témaköre előtérbe kerül.
Ennek fényében fontos megfigyelni, hogy a digitális eszközök és viselkedések világát
mennyire kapcsolják össze a kultúrával a fiatalok.

A kérdőív felépítése:
Az előzetes interjúk anyagainak hozzájárulásával prognosztizálhatóan megfogalmazott három
fő kérdésen túl egy sor fontos kérdés kerül még a kérdőívbe a fiatalok digitális jelenlétével,
tudatosságával, illetve a kultúra egyéb vonatkozásaival kapcsolatban. Tekintettel a témakörben
rejlő széleskörű lehetőségekre egy olyan kérdőívet igyekszünk összeállítani, amely a lehető
legtöbb aspektust tárja fel, ugyanakkor nem túl hosszú és megterhelő a kitöltők számára. Ehhez
egy olyan kompromisszumos megoldásra van szükség, hogy bizonyos kapcsolódó területek
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kérdéseit egy jól megszerkesztett, sűrített kérdéssé alakítjuk, így a válaszadóknak nem kell majd
sok hasonló kérdésre válaszolniuk. Ez természetesen azzal a következménnyel jár, hogy
bizonyos kérdésekben kevésbé részletezett adatok fognak majd rendelkezésre állni, azonban
még így is sok különböző kérdésben kaphatunk általános képet a válaszadók gondolatairól.
A kérdőív szociográfiai kérdésekkel kezdődik. A nem és az életkor mellett a kitöltők megadják
a középiskola típusát, amelybe járnak, a szüleik végzettségét és foglalkozását, valamint azt,
hogy tartoznak-e valamilyen kisebbséghez. Ezen változók mentén jól szegmentálhatók a
válaszadók, a különböző szociográfiai csoportok jó alapot adnak az összehasonlító
elemzésekhez.
A magyar és a szlovák minta külön kapja meg a kérdőívet, így ez külön kérdésként nem fog
szerepelni. A szülők foglalkozására vonatkozó kérdéseknél abból a megfontolásból választjuk
a nyitott formát, hogy a különböző foglalkozási területeket utólag kategorizálhassuk be a
válaszok alapján. Ha egy előre rögzített listát alkalmazunk, egyrészt nem nyílik lehetőség arra,
hogy a különleges, kiugró foglalkozásokat rögzítsük, tehát jóval kevesebb adatunk lenne. Mivel
a szülők végzettsége és foglalkozási területe fontos szerepet játszik a fiatalok attitűdjeinek
kialakulásában, a lehető legtöbb adatot akartuk begyűjteni, így elkerülve azt is, hogy esetleges
társas nyomás vagy kívánalmak, esetleg információhiány miatt nem a megfelelő kategóriát
választják a kitöltők. A foglalkozások utólagos kategorizációja lehetővé teszi, hogy egy
bizonyos foglalkozást, amit a kitöltők több kategóriába sorolhattak volna, utólag egy
kategóriába kerüljenek.
A szociográfiai szakasz után következik a kérdőív fő része a digitális eszközök és a kultúra
különböző szempontjait vizsgáló kérdésekkel. A kérdések számozása Q1-től Q31-ig tart, a
kérdések szövege és a lehetséges válaszok az alábbiakban található.
Q1 - Az alábbiak közül melyiket használod rendszeresen?
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Mátrix típusú kérdés:
o sorok elemei:
o mobiltelefon,
o tablet,
o laptop,
o asztali számítógép,
o e-book olvasó,
o okosóra,
o játékkonzol (Playstation, X-Box, stb.),
o TV
-

oszlopok:
o nem szoktam használni,
o sajátomat használom,
o családét használom,
o barátaimét használom

A válaszadónak továbbá lehetősége van megadni egyéb digitális eszközöket is. Ebből a
kérdésből kiderül, hogy a válaszadó hány fajta digitális eszközt használ, és abból hány eszköz
a sajátja.
Q2 - Milyen tevékenységre szoktad használni az alábbiakat?
Nyílt végű kérdés, elemek:
-

mobiltelefon,

-

tablet,

-

laptop / asztali számítógép
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A válaszadó saját szavaival írja le, hogy milyen tevékenységekre használja ezeket a digitális
eszközöket.
Q3 - Átlagosan mennyi időt töltesz az interneten naponta? A választ órában add meg,
használhatsz tizedeseket is.
Nyílt végű numerikus kérdés.
A numerikus kérdéssel pontosabb eredményeket kapunk, mintha egy előre meghatározott
listáról választanának a válaszadók.
Q4 - Milyen közösségi média oldalakat ismersz?
Nyílt végű kérdés.
Az ilyen nyílt végű kérdéseknél azt tudjuk megvizsgálni, hogy a válaszadónak mely oldalak
jutnak először eszébe. Amely oldalak a tudat számára a leginkább elérhetőek, azok jelennek itt
meg.
Q5 - Ezek közül melyiken van saját felhasználói fiókod?
Több válasz, elemek:
-

Facebook,

-

Twitter,

-

Instagram,

-

Youtube,

-

Tumblr,

-

Deviantart,

-

Pinterest,

-

Flickr,

-

Foursquare,
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-

Google+,

-

Last.fm,

-

Myspace,

-

SoundCloud,

-

Vimeo,

-

Snapchat.

A válaszadónak lehetősége van egyéb közösségi média oldalt is beírni. Itt kideríthetjük, hogy
egy válaszadó mennyi közösségi oldalon van jelen. Ezek között vannak kifejezetten művészeti,
kulturális irányultságú oldalak, mint a Deviantart, Flickr, vagy a SoundCloud.
Q6 - Általában milyen gyakran tájékozódsz hírekről, aktualitásokról az alábbiakból?
Mátrix típusú kérdés:
-

sorok elemei:
o TV,
o nyomtatott sajtó,
o rádió,
o internetes hírportálok,
o közösségi média

-

oszlopok:
o soha,
o ritkán,
o gyakran,
o rendszeresen
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Ebben a kérdésben a válaszadók tájékozódási és hírfogyasztási szokásait vizsgálhatjuk meg. Az
is kiderül, hogy általában milyen gyakran tájékozódnak hírekről, és az is, hogy ezt milyen
csatornákon teszik.
Q7 - Melyik a két kedvenc tárgyad az iskolában?
Nyílt végű kérdés.
Ebből kiderülhet a válaszadók orientációja, humán - reál beállítottsága, amely összefüggésben
lehet más kultúrával kapcsolatos attitűdjeikkel is.
Q8 - Informatika órákon milyen témakörökkel foglalkoztatok már?
Több válasz, elemek:
-

Hardverek és perifériák működése (processzor, alaplap, monitor stb.)

-

Az informatika története

-

Operációs rendszer, fájlkezelés

-

Irodai alkalmazások (Word, Excel, Powerpoint)

-

Digitális művészet (rajzok, vagy animációk készítése, Paint, Photoshop, Flash, stb.)

-

Alapvető internethasználat (e-mail fiók készítése, keresés google-n, Youtube-on,
közösségi médiák)

-

Programozási alapismeretek (Pascal, HTML, Basic, Javascript, stb.)

-

Biztonságos internethasználat, lehetséges veszélyforrások

-

Internetes viselkedési normák, etikett

Ennek a kérdésnek a fő elemei az internetes viselkedési normák, illetve a biztonságos
internethasználat. A kérdés lényege, hogy a technikai ismereteken túl mennyi időt fordítanak
az informatika oktatásban a digitális jelenlét biztonságos és egészséges használatának
megtárgyalására.
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Q9 - Milyen a nyelvtudásod?
Mátrix típusú kérdés:
-

sorok:
o angol,
o német,
o francia,
o olasz

-

oszlopok:
o nem beszélem,
o alapszint,
o középszint,
o felső szint,
o anyanyelvi szint

Lehetőség van egyéb nyelvet is megadni.
Q10 - Otthoni tanulás, vagy házi feladatok írása során szoktál digitális eszközöket
használni?
Egy válasz, elemek:
-

igen, rendszeresen;

-

igen, gyakran;

-

nem jellemző;

-

nem, soha

A digitális eszközök tanulási szokásokra gyakorolt hatásának vizsgálatában az első fontos
kérdés, hogy az ilyen eszközöket egyáltalán használják-e tanulás során a fiatalok.
Q11 - Hogyan használod a digitális eszközöket a tanuláshoz?
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Nyílt végű kérdés.
Azok, akik igennel válaszolnak a Q10 kérdésre, ebben a kérdésben fejtik ki, hogy pontosan
mire, hogyan használják a digitális eszközöket tanulás közben. Azért választjuk a nyílt végű
kérdést, mert rengeteg módon lehet használni a digitális eszközöket, így a lehető legrészletesebb
eredményeket kaphatjuk majd meg.
Q12 - Melyik állítás igaz rád a leginkább a technológiai újításokkal, digitális
készülékekkel kapcsolatban? Anyagi helyzettől függetlenül válaszolj, tehát feltételezve,
hogy megteheted.
Egy válasz, elemek:
-

Az elsők között szeretem kipróbálni vagy megszerezni a legújabb készülékeket,
technológiai újításokat. Mindig keresem az innovációt.;

-

Általában hamar kipróbálom vagy megszerzem a legújabb készülékeket, technológiai
újításokat. Másokat is erre buzdítok.;

-

Hajlamos vagyok követni másokat a technológiai újítások és készülékek kipróbálásában
vagy megszerzésében. Másokat azonban nem buzdítok erre.;

-

Komoly meggyőzés szükséges ahhoz, hogy a legújabb készülékeket vagy technológiai
újításokat kipróbáljam, vagy megszerezzem. Leginkább csak akkor újítok, ha
szükséges.;

-

Gyanakvó vagyok a legújabb készülékekkel és technológiai újításokkal szemben.
Igyekszem ellenállni a változtatásnak.

Ez a kérdés az Everett M. Rogers féle innováció diffúzió elmélet átültetése a kutatás
szempontjából releváns kérdéskörbe. A válaszadók innováció elfogadását mérjük itt. A kérdés
szövegében külön ki van emelve, hogy anyagi helyzettől függetlenül kell válaszolni.
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Ez a megközelítés abból a szempontból fontos, hogy a középiskolások körében a jövedelem
szempontjából leginkább csak zsebpénzről, vagy diákmunkáról beszélhetünk, tehát az önálló
anyagi források igen korlátozott lehetőségűek.
Q13 - Hallottál-e már az alábbi internetes jelenségekről?
Több válasz, elemek:
-

adathalászat,

-

csalás / félrevezető hirdetés,

-

cyberbullying / netes zaklatás,

-

szexuális ragadozók,

-

malware / kártevő programok,

-

fake news / álhírek,

-

facebook challenge,

-

online reputáció (megbecsülés) csökkentése,

-

függőség,

-

identitás lopás

Az online tér rengeteg különböző potenciális veszélyt tartogat, ezek közül a legfontosabbak és
a leggyakoribbak kerülnek felsorolásra. Itt a válaszadó tájékozottságát mérhetjük fel a
témakörben. A különböző veszélyforrások ismerete összefüggésben lehet az informatika
órákon előkerülő biztonságos internethasználat témakörökkel is.
Q14 - Ezek közül melyikkel volt már személyes tapasztalatod?
Több válasz, elemek:
-

a Q13 kérdés elemei,

-

+ túlzott online szerencsejáték használat;

-

kéretlen, felugró, zavaró tartalmak
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Ez a kérdés az internetes veszélyekkel való személyes tapasztalatot vizsgálja, a Q13 kérdéshez
képest két elemmel kiegészítve. A túlzott szerencsejáték használat nem újkeletű jelenség, ezért
nem került bele a Q13 listájába, a felugró, zavaró, kéretlen tartalmak pedig nem feltétlenül
veszélyforrások, viszont a hatékony és nyugodt online jelenlétet nagyban befolyásolhatják.
Q15 - Kihez fordulnál leginkább, ha azt tapasztalod, hogy az interneten veszély, vagy
hátrány fenyeget?
Több válasz, elemek:
-

szüleimhez,

-

testvéremhez,

-

páromhoz,

-

más családtaghoz,

-

barátaimhoz

-

osztálytársaimhoz,

-

tanáraimhoz,

-

valamelyik hivatalos szervhez (pl. rendőrség),

-

pszichológushoz / iskolapszichológushoz,

-

máshoz

Ez a kérdés vizsgálja meg, hogy az internetes veszélyforrásokkal való személyes tapasztalat
esetén a válaszadó kiben bízik meg, hogy segítségért forduljon hozzá.
Q16 - Kérlek válaszold meg, hogy az alábbi állítások milyen mértékben igazak rád!
Mátrix típusú kérdés,
-

sorok elemei:
o Gyakrabban beszélgetek a barátaimmal személyesen, mint online;
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o Ha könyvet akarok olvasni, akkor inkább megyek könyvtárba, vagy
könyvesboltba, mint e-könyvet töltsek le;
o Ha filmet akarok nézni, akkor inkább megyek moziba, vagy teszek be egy DVDt, mint hogy online filmet nézzek;
o A családdal inkább választunk hagyományos kikapcsolódási lehetőségeket (pl.
kirándulás, társasjáték) mint online tevékenységeket;
o A házi dolgozatokhoz inkább az interneten keresek információkat, mint hogy
könyvtárba menjek és könyvekből informálódjak;
o Szívesebben megyek el egy plázába vagy boltba, nem szeretek online vásárolni;
o A legtöbb programról az interneten szerzek információkat, a szórólapokat és
újsághirdetéseket csak ritkán nézem meg;
o Ha utazunk valahová többnyire online applikációkat használok, papíralapú
térképet csak ritkán használok.
-

oszlopok:
o Egyáltalán nem igaz,
o Inkább nem igaz,
o Részben igaz részben nem,
o Inkább igaz,
o Teljes mértékben igaz

Ebben a kérdésben a válaszadók preferenciáját vizsgálhatjuk meg bizonyos tevékenységek
digitális és hagyományos lehetőségeit tekintve. Az állítások tartalmazzák a barátokkal való
kommunikációt, könyvolvasást, filmnézést, házi dolgozatokat, vásárlást, eseményekről való
tájékozódást, illetve az utazást. Mindegyik állításban megfogalmazódik egy online és egy
hagyományos lehetőség, így az állítással való egyetértés mértéke jelzi, hogy az adott
tevékenység tekintetében mennyire preferálja a digitális, online lehetőségeket a válaszadó.
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Q17 - Az alábbiak közül jelöld meg, melyik mennyire igaz rád!
Mátrix típusú kérdés,
-

sorok:
o Olyan, mintha a szüleimmel nem egy nyelvet beszélnénk;
o A szüleim túlságosan lekorlátoznak abban, hogy mennyi időt töltök a neten,
vagy digitális eszközökön;
o A szüleimnek fogalma sincs arról, hogy mit csinálok online;
o A szüleim sokat tudnak segíteni, ha a neten kell kutatómunkát végeznem;
o Ha el akarnak érni, akkor Messengeren vagy skype-on keresnek;
o Gyakran játszunk együtt a szüleimmel mobilon vagy egyéb videojátékokat;
o A szüleimmel nincs közös érdeklődési körünk;
o Nem tudom megosztani a szüleimmel az élményeimet, vagy ami foglalkoztat,
mert nem értik.

-

oszlopok:
o Egyáltalán nem igaz,
o Inkább nem igaz,
o Részben igaz részben nem,
o Inkább igaz,
o Teljes mértékben igaz.

Ez a kérdés a szülők és a fiatalok közti generációs különbséget, illetve összhangot vizsgálja.
Q18 - A klasszikus alkotásokon túl (szobor, festmény, épület, vers, zene stb.) mi képezheti
még a kultúra részét?
Nyílt végű kérdés.
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Ennél a kérdésnél leginkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy a válaszadók mit tekintenek a
kultúra részének. A kérdőív ezen pontján a digitális kultúra bizonyos vetületei már előkerülnek
a kérdések során, így nagyobb az esélye annak, hogy a válaszadók gondolatai ebbe az irányba
lettek terelve.
Q19 - Ha írnál egy verset, melyiket választanád az alábbiak közül, hogy az a
leghatékonyabb formában megmaradjon az utókor számára?
Egy válasz, elemek:
-

Az iskola évkönyvében jelentetném meg;

-

Felvenném videóra, ahogy elszavalom, és feltölteném youtube-ra;

-

Feltölteném egy online versportálra;

-

Leírnám egy füzetbe, amit széfbe, vagy hasonló biztonságos helyre tennék;

-

Helyi újságba küldeném be;

-

Megosztanám Facebookon.

Ez a kérdés a klasszikus kultúra, azon belül is az irodalom megörökítési módjainak
preferenciáját vizsgálja. A válaszokból kiderülhet, hogy mennyire bíznak a válaszadók az
online lehetőségekben, ha az alkotások hosszútávú megőrzéséről van szó.
Q20 - Milyen gyakran találkozol a klasszikus kultúra elemeivel?
Mátrix típusú kérdés:
-

sorok:
o színház,
o festészet,
o szobrászat,
o fotó- és filmművészet,
o táncművészet,
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o szépirodalom,
o iparművészet,
o zeneművészet,
o műemlékek,
o népi hagyományok
-

oszlopok:
o Soha, vagy szinte soha;
o Évente 1-2 alkalommal;
o Néhány havonta;
o Havonta 1-2 alkalommal;
o Hetente;
o Ettől is gyakrabban

Ebből a kérdésből az derül ki, hogy egyrészt a válaszadók környezetében milyen mértékben
fellelhetők vagy elérhetők ezek a klasszikus kulturális elemek, másrészt az, hogy milyen
gyakran keresik fel ezeket. Festészettel, szobrászattal, műemlékekkel, vagy akár
iparművészettel akkor is lehet találkozni, ha nem szándékosan keressük fel ezeket. Így azt is
mérni tudjuk, hogy a válaszadók milyen mértékben figyelnek fel, vagy ismerik fel a
környezetükben lévő kulturális elemeket. Ezen felül az is kiderül, hogy a fiatalok milyen
kulturális elemek iránt érdeklődnek, milyen kultúrafogyasztási szokásaik vannak.
Q21 - Kérlek ítéld meg az alábbi állításokról, hogy milyen mértékben értesz velük egyet.
Mátrix típusú kérdés:
-

sorok:
o A kultúra hagyományos értékei háttérbe szorulnak;
o Egyre kevesebb hagyományt őrzünk meg;
o A digitális kultúra új értékeket ad;
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o A digitális kultúra nem tudja felülmúlni a hagyományos értékeket;
o A jövő nemzedéke már csak online fog érdeklődni a hagyományos értékek iránt;
o A hagyományos értékek emberközelibbek, mint a digitális kultúrában
fellelhetők;
o Szívesebben teszek meg kilométereket a nem digitális kultúra irányába, mint
hogy a szobában ülve ismerjem meg a világot;
o A digitális kultúra hagyatékai könnyebben elérhetőek az emberek számára, mint
a klasszikus hagyatékok.
-

oszlopok:
o Egyáltalán nem értek egyet,
o Inkább nem értek egyet,
o Inkább egyetértek,
o Teljes mértékben egyetértek

Ennél a kérdésnél a válaszadók attitűdjeit vizsgáljuk, a digitális kultúrával kapcsolatban. A
digitális kultúra válaszadók által érzékelt hatásaira vagyunk itt kíváncsiak a hagyományos
kultúrával szemben. Kiderül, hogy a válaszadók szerint a digitális kultúra háttérbe szorítja-e a
hagyományos kulturális értékeket, ad-e valamilyen új értéket, könnyebben elérhető-e.
Q22 - Milyen kulturális eseményeken veszel részt szívesen?
Több válasz, elemek:
-

mozi,

-

színház,

-

kiállítás,

-

koncert,

-

művészeti tábor,

-

könyvbemutató,
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-

tehetségkutató,

-

versenyek (szavaló, főző stb.),

-

tanulmányút / kirándulás,

-

kézműves vásárok,

-

egyéb

A műalkotásokon túl a hagyományos kultúra részét képezik a különböző események is. Erre a
kérdésre adott válaszok alapján kiderül, hogy melyek azok a fajta események, amelyek a kultúra
felé vonzzák a fiatalokat.
Q23 - Általában hogyan veszel részt ezeken az eseményeken?
Mátrix típusú kérdés, több válasz:
-

sorok:
o mozi,
o színház,
o kiállítás,
o koncert,
o művészeti tábor,
o könyvbemutató,
o tehetségkutató,
o versenyek (szavaló, főző stb.),
o tanulmányút / kirándulás,
o kézműves vásárok,
o egyéb

-

oszlopok:
o egyedül veszek részt rajta,
o a család szervezésében veszek részt rajta,
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o barátokkal együtt szervezve,
o tanárok vagy iskola szervezésében
Ennél a kérdésnél egy elemre több választ is lehet adni, tehát kideríthetjük, hogy az előző
kérdésben felsorolt kulturális eseményeken milyen módon jut el a válaszadó. A több válasz
megadása lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk, mennyire széleskörű egy-egy eseménytípus,
ugyanis, ha egyedül, barátokkal, családdal, illetve az iskola szervezésében is részt vesz a
válaszadó egy eseményen, az jelezheti egy ilyen esemény fontosságát, népszerűségét.
Q24 - Te mivel tudsz hozzájárulni a kulturális örökség gyarapításához?
Nyílt végű kérdés.
Itt kiderülhet, mennyire ismerik fel a fiatalok saját lehetőségeiket a kultúrához való
hozzájárulásra. A digitális térben való jelenlét rengeteg lenyomatot hagy, amelyek
potenciálisan részét képezhetik a digitális kultúrának. A válaszokból kiderülhet, hogy ezt a
válaszadók felismerik-e, eszükbe jut-e, illetve van-e szándékuk gyarapítani a kulturális
örökségeket.
Q25 - Az alábbiak közül melyiket használtad már?
Mátrix típusú kérdés:
-

sorok:
o Netflix / HBO GO,
o AR / VR,
o Uber / Taxify,
o Apple pay / Android pay,
o Felhő alapú szolgáltatások,
o Okos otthon / a dolgok internete,
o Intelligens személyi asszisztensek,
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o 3D nyomtatás
-

oszlopok:
o Még nem hallottam róla;
o Hallottam már róla, de még nem használtam;
o Használtam, vagy próbáltam már;
o Gyakran használom;
o Rendszeresen használom

Ennél a kérdésnél azt vizsgáljuk, hogy a digitális kultúra néhány legfontosabb és legelterjedtebb
elemét mennyire ismerik és használják a fiatalok. A felsorolás nem lehet teljes, hiszen a
technológiai újítások olyan széles körűek, hogy lehetetlen volna mindenre kitérni. Ezért
törekszünk a digitális kultúra olyan elemeit felsorolni, amely az élet különböző területeit érintik.
Q26 - Mennyire elégíti ki környezeted kulturális igényeidet?
Skála 1-től 5-ig, elemek:
-

1: Egyáltalán nem,

-

5: Teljesen

A válaszadók elégedettsége számszerűsíthető ennél a kérdésnél. Kiderülhet, hogy a válaszadók
mennyire igénylik a kultúrát, és ezt az igényüket mennyire tudják saját környezetükben
kielégíteni.
Q27 - Mire lenne szükséged ahhoz, hogy környezeted jobban kielégítse kulturális
igényeidet?
Nyílt végű kérdés.
Ezt a kérdést csak azok a válaszadók kapják meg, akik 1-3 pontot adtak a Q26 kérdésre. Akik
nem elégedettek a környezetükkel a kulturális igényeik tekintetében, itt választ adhatnak arra,
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hogy mit hiányolnak, vagy mire lenne szükségük. Ebből kiderül, melyek azok a pontok, ahol
fejleszteni lehet a kulturális környezetet.
Q28 - A tanulást leszámítva, általában mivel töltöd leginkább a szabadidődet?
Egy válasz, elemek:
-

Találkozok a barátaimmal;

-

Családi eseményeken vagy kiránduláson veszek részt;

-

Netezek, chatelek, böngészek;

-

Mobilos, vagy egyéb videojátékokkal játszom;

-

A hobbimmal foglalkozom (zene, tánc, rajz, sport stb.);

-

Van egy érdekes ötletem, aminek a megvalósításán dolgozom (pl. saját honlap
készítése);

-

Blogot írok.

A fiatalok szabadidős tevékenységei között lehet kulturális jellegű, vagy olyan, amely
gyarapíthatja a kulturális örökséget, mint a zene, tánc, rajz, vagy saját honlap készítése. Ez
összefüggésben lehet a Q24 kérdésre adott válaszokkal a kulturális örökség gyarapítását
illetően. Továbbá kiderül, hogy a fiatalok mennyire végeznek alkotó tevékenységet
szabadidejükben.
Q29 - Az alábbi megoldások közül melyik motiválna a leginkább, hogy egy történelmi
kiállításon részt vegyél?
Egy válasz, elemek:
-

Egy idegenvezető szemléletesen bemutatja a kiállítás elemeit;

-

A kiállításon tableteket osztanak ki, amelyeken kiterjesztett valóság alapú applikáció
segítségével egymást korabeli ruhákba lehet öltöztetni, vagy történelmi alakokat és
tárgyakat lehet megeleveníteni, körbejárni;
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-

Olyan applikáció használata a kiállításon, amelyben pecséteket lehet gyűjteni bizonyos
tevékenységekkel. Például, ha lefényképezel a kiállítás különböző pontjain elrejtett QR
kódokat, pecsétet kapsz. Ha össze akarod gyűjteni az összes pecsétet, fel kell fedezni a
kiállítás teljes anyagát;

-

A kiállítás egyes elemeihez interaktív kvízfeladatok tartoznak, amelyek helyes
megválaszolásával pontokat lehet gyűjteni. Ehhez ranglista is tartozik, így vetélkedni is
lehet, hogy ki gyűjti össze a legtöbb pontot;

-

Látványos, jól kidolgozott 3D-s animációs filmek mutatják be a történelmi
eseményeket;

-

Egy alkalmazás interaktív történetmeséléssel vezet körbe a tárlaton, megmutatja melyik
kiállítási darabnál folytatódik a történet, az aktuális kiállítási darabról pedig interaktív
képi elemeket mutat meg.

A klasszikus kultúrát több módon lehet prezentálni a fiatalok számára. A hagyományos
kiállításokat vonzóbbá lehet tenni a fiatalok számára, ebben pedig nagy szerepe van a
gamification-nek. A gamification többfajta módszerrel mozdíthatja elő a fiatalok bevonódását.
Ebben a kérdésben egy történelmi jellegű kiállításra alkalmazva deríthetjük ki, hogy melyek
azok a módszerek, amelyek beválhatnak. Azt is kideríthetjük, hogy egyáltalán a gamification
módszerei szimpatikusak-e a válaszadók számára, vagy inkább egy jól felkészült idegenvezető
az, aki vonzóbbá tudja tenni a kiállítást.
Q30 - Az alábbi állítások milyen mértékben igazak rád?
Mátrix típusú kérdés:
-

sorok:
o Ha valamit keresnem kell az interneten, azonnal megtalálom;
o Túl soknak érzem azt az információmennyiséget, ami az üzenőfalakon rám
zúdul;

63

Pályázat címe: „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben”
Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00135

o A hírfolyamokban könnyen ki tudom szúrni azokat az információkat, amik
számomra fontosak.
-

oszlopok:
o Egyáltalán nem igaz,
o Inkább nem igaz,
o Részben igaz részben nem,
o Inkább igaz,
o Teljes mértékben igaz.

Ennél a kérdésnél azt vizsgáljuk, hogy a válaszadó saját érzése szerint milyen hatékonyan képes
eligazodni a közösségi médiában és egyáltalán az interneten fellelhető hatalmas
információmennyiségben. Megkülönböztetjük a konkrét dolgokra való keresést, a közösségi
média hírfolyamaiban való eligazodást, illetve az üzenőfalak információmennyiségét.
Q31 - A következőkben a közelmúlt eseményeiről találsz híreket. Döntsd el róluk, hogy
valódi hírek-e vagy álhírek!
Mátrix típusú kérdés,
-

sorok:
o San Antonióban tényleg babakocsi segítségével loptak el egy cápát egy vízi
állatkertből?
o A Twitter tényleg engedélyezte a tweetek utólagos szerkesztését?
o Uppsala eső által elárasztott pályaudvarát tényleg strandolásra használták páran
a hétvégén?
o Tényleg horvát színűre festették az Eiffel- tornyot a vébé után?
o Egy férfi tényleg szétverte Trump hollywoodi csillagát?
o Tényleg letartóztattak egy férfit Floridában, miután aligátorral a hóna alatt ment
sört venni?
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o Tényleg tömegesen elterjedt Magyarországon egy Amerikában honos mérges
pók?
o Schwarzenegger tiltakozása jeléül tényleg egy hálózsákban aludt egy hotel előtt?
-

oszlopok:
o igen,
o nem

Ez a kérdés az álhírekkel szembeni kritikus hozzáállást vizsgálja. Az állítások között négy igaz
és négy hamis hír szerepel. Annak függvényében, hogy igaznak vagy hamisnak ítélik ezeket a
válaszadók, be lehet kategorizálni őket. Akik túlnyomórészt hamisnak ítélik meg a híreket,
nevezhetők szkeptikusnak, akik túlnyomórészt igaznak ítélik meg, nevezhetők elfogadónak,
akik nagyrészt helyesen állapítják meg, nevezhetők tájékozottnak. Azok a válaszadók, akik
mind az igaz, mind a hamis híreket rosszul ítélik meg, vagy csak tippeltek, vagy nehezen
igazodnak ki az álhírek világában.

Az adatfeldolgozás eredményei:
A KSH adatai szerint a nyíregyházi középiskolás korú (15-18 éves) fiatalok közül a lányok
aránya 49,14%, a fiúké pedig 50,86%. A kutatásban az online kérdőív kitöltőinek neme a
következőképpen oszlik el: 77 fiú (36.84%) és 132 lány (63.16%). Annak érdekében, hogy az
eredmények reprezentatívak legyenek, a nemek arányát be kellett állítani a nagyjából 1:1
arányra. Mivel a szükséges 100 kitöltés bőven rendelkezésre állt, a következő módszert
alkalmazták a kutatásban résztvevők. A fiú kitöltők adatait meghagyták, a lány kitöltők
adataiból pedig csoportonként véletlenszerűen töröltek annyit, hogy az arány megfelelő legyen.
A véletlenszerű törlés úgy történt, hogy az egyes válaszadókhoz egy random generált számot
rendeltek hozzá. Ezután véletlenszerű szám alapján a válaszadókat sorba rendezták. Majd,
mivel a lány válaszadók 41%-át kívánták törölni, középiskolai csoportonként az első 41%-nyi
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válaszadót kitörölték az adatok közül. Így megkaptak egy olyan mintát, amelyben 50% a fiúk
és 50% a lányok aránya, és a lány válaszadók közül mindenki azonos eséllyel kerülhetett bele
a szűkített mintába, így érve el a reprezentativitást.
A szlovák minta összetételét illetően nem rendelkeztek hivatalos statisztikai
adatbázissal. A kérdőívek lekérdezésében közreműködő tanárok elmondásai alapján Szepsi
városában összesen 90-100 középiskolás tanuló van. Mivel általában nem jellemző a
közvéleménykutatási kérdőívekre, hogy 100%-os kitöltési aránnyal rendelkeznek, a szlovák
minta végül 73 fős lett. Ebből a 73 főből 31 fiú (42,47%) és 42 lány (57,53%). A nemek
arányának korrekciójára itt a szűkös mintanagyság miatt nincs lehetőség.
A célcsoport az életkort tekintve 4 évet ölel fel. A legnagyobb arányban a 15-16 évesek
töltötték ki a kérdőívet, tehát a korcsoporton belül is a legfiatalabbak. Ez az eloszlás több
tényezőnek is köszönhető. Egyfelől a tanárok a csoportos lekérdezést leginkább az alsóbb
évfolyamoknál tudták véghez vinni a szűkös lehetőségek miatt. Másrészt pedig a kérdőívhez
egyéb úton hozzáférő (közösségi médiában volt megosztva, otthoni kitöltéssel) válaszadók közt
is a fiatalabbak mutattak nagyobb hajlandóságot a kérdőív kitöltésére. Ennek az eloszlásnak
előnye és hátránya is van. Hátránya amiatt van, mert az idősebb korcsoport tagjai kevésbé
reprezentáltak a kutatásban. Az előnye viszont az, hogy a legfiatalabb középiskolások igen nagy
számmal töltötték ki a kérdőívet, így az ő véleményük igen részletesen tükröződik a kutatásban.
3 típusú középiskolából érkeztek adatok a kutatáshoz. Mivel Nyíregyházán 5
középiskolai típus intézményeibe járnak diákok, így a kutatásban nem szerepel mindegyik. A
készségfejlesztő iskolák abból az okból nem lettek bevonva a kutatásba, mert az oda járó,
speciális igényű diákok segítség nélkül aligha, de segítséggel is nehézségekkel küzdve tudták
volna csak kitölteni a kérdőívet a tanárok elmondása szerint. A szakgimnáziumok pedig
tanrendjükből kifolyólag igen hasonlóak a szakközépiskolákhoz, és gimnáziumokhoz. Ha mind
az 5 típusú középiskola tanulóit nézzük, a KSH adatai szerinti eloszlás eltér a kutatásban

66

Pályázat címe: „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben”
Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00135

szereplő minta eloszlásától. Azonban, ha csak a 3 típus tanulóit vesszük figyelembe, az
eloszlásuk egymáshoz képest már igen hasonló. A gimnáziumba járó diákok tehát
felülreprezentáltak, ha a szakgimnáziumok tanulóit külön csoportként tekintjük. Ez az eloszlás
a kitöltési hajlandóságról is elárul információkat. Azok, akik a leginkább fogékonyak a kutatás
témájára, a gimnáziumok tanulói, míg a kérdőív kitöltésében és a témában legkevésbé
érdekeltek a szakiskolák diákjai.
A

további

összehasonlító

elemzések

céljából

a

szakiskolásokat

és

a

szakközépiskolásokat egy csoportba sorolták az alacsony elemszám miatt. Így lehetővé vált
pontosabb statisztikai próbák elvégzése.
A válaszadók saját maguk írhatták be, hogy milyen kisebbséghez tartoznak, amennyiben
azt jelölték be előzőleg, hogy valamilyen kisebbség tagjai. A válaszokból az látható, hogy
cigány, illetve szlovákiai magyar kisebbséghez tartozó válaszadók válaszoltak.
Q1 - Digitális eszközök használata
A válaszadók majdnem mindegyike (96,35%) saját mobiltelefont használ, elenyésző azok
aránya, akik nem használnak, vagy másét használják. A második eszköz, amellyel a legnagyobb
arányban rendelkeznek a válaszadók a laptop, ezzel a fiatalok mintegy fele rendelkezik
(50,47%). Itt már jóval nagyobb azok aránya, akik egyáltalán nem használják az eszközt
(26,17%). A mobiltelefon után azonban mégis a TV a legelterjedtebb eszköz, ugyanis itt a
legkisebb azok aránya, akik nem használják (12,09%). A tévénézés, tehát a szakirodalmi
adatokkal összhangban még mindig nagyon nagy szerepet játszik a digitális eszközök között.
Az adatokból az látszik még, hogy a fiatalok nagyjából fele (49,05%) használ
játékkonzolokat, illetve ez az az eszköz, amit a leginkább megosztanak a barátok egymás között
(5,71%). Az e-book olvasó és az okosóra a két legkevésbé használt eszköz. Az okosóra aránylag
új technológia, a minőségi eszközök drágák, ez magyarázhatja az alacsony elterjedtségét. Az e-

67

Pályázat címe: „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben”
Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00135

book olvasó pedig egy olyan eszköz, aminek a funkcióját egy sor másik eszköz is tartalmazza,
tableten, telefonokon vagy számítógépen is lehet olvasni.
Q2 - Digitális eszközök használata
Mobiltelefont leginkább kapcsolattartásra használják a válaszadók. Ebbe a kategóriába sorolták
az adatelemzők az olyan válaszokat, mint telefonálás, sms, üzenetküldés, beszélgetés a
barátokkal és családokkal, kommunikáció. A második legtöbbet említett tevékenység a
közösségi oldalak látogatása, amelybe beletartoznak az olyan válaszok, mint a Facebook,
Messenger, Skype, Viber, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter. A kapcsolattartás és a
közösségi oldalak együttesen a szociális élet fenntartását, a kommunikációt jelentik, és az
összes említés 55%-át teszik ki. Ez az eredmény egyáltalán nem meglepő, hiszen a
mobiltelefonokat alapvetően kommunikációra tervezték, azonban a technológia fejlődésével
egyre több lehetőség áll rendelkezésre, ami megjelenik a válaszokban is. A második legnagyobb
blokk ugyanis a média és a kikapcsolódás kategóriája, amelyekbe olyan válaszok kerültek, mint
a filmnézés, zenehallgatás, fényképezés, játékok, rajzolás, könyvírás, kikapcsolódás. Ezek
közül több tevékenység kulturális tartalmak fogyasztását foglalja magában. Mobiltelefont
használnak a legkevésbé a válaszadók internetes böngészésre, tanulásra és információkeresésre.
Ezekbe a kategóriákba tartoznak az olyan válaszok, mint a házi feladat írása, nyelvtanulás,
tanulás, jegyzetelés, időjárás megtekintése, hírolvasás, online rendelés, munkaszerzés. A
válaszokból kiderül, hogy a legkülönfélébb internetes tevékenységekre is használják a
mobiltelefont, azonban igen kis arányban.
A tabletet a válaszok számából, illetve a Q1 kérdésre adott válaszok alapján
következtetve aránylag kevesen használják, és kevés fajta tevékenységre. A leggyakoribb
tevékenységek a média és a játék csoportja, amelyekbe olyan válaszok kerültek, mint e-book
olvasás, filmnézés, szabadidős tevékenységek, szórakozás, játék, zenehallgatás. Ebből
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megérthető, hogy e-book olvasó helyett leginkább tableten olvasnak elektronikus könyveket a
válaszadók.
A tabletek hordozhatósága és képernyőmérete miatt lehet a leggyakoribb tevékenység a
médiatartalmak fogyasztása és a játékok. Az információkeresés, amelybe a tabletnél a
tanulással kapcsolatos válaszok is beletartoznak az alacsony elemszám miatt, illetve a
különböző kapcsolattartással és kommunikációval kapcsolatos válaszok már igen kevés számú
említést kaptak.
A számítógépeket is, a mobiltelefonhoz hasonlóan igen sokfajta tevékenységre
használják a válaszadók. A leggyakoribb tevékenységtípus a tanulás, amely a másik két
eszközhöz képest a legtöbb fajta választ tartalmazza, mint iskolai feladatok, prezentációk, házi
feladatok, nyelvtanulás, jegyzetelés, beadandók megírása, számológép és egyéb irodai
alkalmazások használata. A számítógépek nagy teljesítménye miatt kifejezetten alkalmasak
nagy felbontású filmek, és egyéb médiatartalmak lejátszására, illetve a legkülönfélébb
videojátékokat is tudják futtatni. Sok válaszadó kifejezetten csak játékokra, használja a
számítógépet. A számítógépnél jelenik meg egyedül a munka kategóriája is, amelybe olyan
válaszok kerültek, mint videók vágása, stúdió munkák, szerkesztések, kreatív projektek,
programozás. A tablethez hasonlóan a számítógépen is a kapcsolattartás és a közösségi oldalak
játszák a legkisebb szerepet.
Q3 - Interneten eltöltött idő
A kapott válaszokból kitűnik, hogy egyrészt van néhány extrém érték, 10-12 órányi interneten
töltött idővel. Ezek lehetnek valótlan adatok is, de teljes mértékben elképzelhető, hogy az
iskolai órákat leszámítva, vagy akár azokon is valaki folyamatosan online állapotban van.
Továbbá az is megfigyelhető, hogy a legtöbben 3-5 órát töltenek az interneten. Az interneten
töltött órák átlaga az extrém 12 óra körüli értékeket is beszámítva 4,92.
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Q4 - Közösségi média oldalak ismerete
Összesen 41 különböző közösségi média oldalt soroltak fel a válaszadók. Ebből 13 csak egy
említést kapott, és vitatható, hogy valóban közösségi média oldalnak számítanak-e, mint pl. a
használtautó, a mozicsillag, vagy a chatroulette. 17 olyan közösségi média oldal van, amire 210 említés érkezett. Ezek között vannak elavultak, vagy már megszűntek, mint a MyVip,
MySpace, Iwiw, MSN, vagy pedig kevésbé ismert oldalak, mint a Badoo, We Heart It,
Musical.ly.
Nem meglepő módon a Facebook, Instagram, Snapchat és Twitter állnak az első helyen.
A legismertebb közösségi oldalak mellett a listára felkerült még egy szlovák oldal is, a Pokec.
Magyar oldalon ilyet nem találunk, csak az egy-egy említést kapott használtautó és mozicsillag,
amik nem tekinthetők közösségi média oldalnak.
Q5 - Saját felhasználói fiók a közösségi média oldalakon
A Facebook nem csak az ismertségben áll az első helyen, hanem a válaszadóknak a legnagyobb
része (91,63%) rendelkezik is saját felhasználói fiókkal az oldalon. Érdemes megfigyelni, hogy
a válaszadók majdnem kétharmada (63%) rendelkezik Google+ fiókkal, azonban a Q4
kérdésben csak 4 említést kapott. Ez összhangban áll azzal, hogy kihasználatlanság és egyéb
hibák miatt a Google+ szolgáltatást meg fogják szüntetni. A népszerű közösségi oldalak
sorrendjén túl azt is megmérjük, hogy a válaszadók átlagosan hány közösségi média oldalon
vannak jelen saját fiókkal, az átlag 4,78. Az online közösségi élet tehát igen aktívnak mondható
a fiatalok körében, hiszen átlagosan 4-5 közösségi média oldalon vannak jelen egyszerre. Mivel
ezek között vannak tematikus oldalak is, nem feltétlenül ugyanazzal a baráti körrel tartják a
kapcsolatot minden oldalon, így az online kapcsolati háló igen összetetté válhat a fiatalok
körében.
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Q6 - Tájékozódás különböző forrásokból
Az adatok alapján két nagyobb csoportra lehet osztani a tájékozódás forrásait. Az egyik a
hagyományos források, amelybe a TV, rádió és a nyomtatott sajtó tartozik, a másik pedig az
internetes források, amibe a közösségi média és a hírportálok tartoznak. A válaszadók
egyértelműen ez utóbbiból tájékozódnak sokkal gyakrabban. A közösségi média oldalak
szerepének növekedését jelzi, hogy a válaszadók majdnem fele (45,58%) rendszeresen
tájékozódik a hírekről ezekből a forrásokból. A fiatalok tájékozódási igényét is jelzi, hogy az
internetes forrásokból több, mint kétharmaduk gyakran, vagy rendszeresen tájékozódik a
hírekről. A legkevésbé a nyomtatott sajtóból tájékozódnak a válaszadók, ami egyáltalán nem
meglepő, hiszen szinte korlátlanul hozzáférnek az internetes forrásokhoz, ahol sokkal
gyorsabban frissülnek az aktualitások, és sokkal szélesebb körű információhalmaz érhető el.
Ezzel szemben a nyomtatott sajtó csak naponta, vagy ennél ritkábban jön ki friss kiadással, és
csak az előző napi hírekről szerezhetünk információkat. A TV-ből való tájékozódás azonban
valamelyest kevésnek bizonyul, tekintve, hogy csak 12,09% nem néz tévét rendszeresen a Q1
kérdés alapján. Azon felül, hogy 14,09% soha nem tájékozódik a tévéből (ezek közt ott vannak
azok, akik egyáltalán nem is néznek tévét) a 44,09% csak ritkán tájékozódik innen, ami azt
jelzi, hogy inkább csak szórakozásra, vagy időtöltésre használják a tévét.
Q7 - Kedvenc tantárgyak az iskolában
A tantárgyak preferenciája ugyan sok tényezőtől függ, és sok szerepet játszhatnak benne a
tanárok is, azonban már gyakran körvonalazódik egy irányvonal, amely fontosabb a diákok
számára. Az adatokból az látszik, hogy a legtöbb tanuló számára vegyes az érdeklődési kör
(54,85%). Ez egyfelől jelentheti azt, hogy a diákok számára középiskolában még nehéz
eldönteni szakmai pályafutásuk irányvonalát, másfelől azt is, hogy egyre több szakma
interdiszciplináris jellegű, és különböző szakterületek kapcsolódhatnak össze, így ezekre a

71

Pályázat címe: „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben”
Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00135

területekre készülhetnek fel a különböző tárgyak kedvelésével. Az érdeklődési területek
másfelől összefüggésben lehetnek a kultúra iránti fogékonysággal.
Q8 - Témakörök az informatikai tanulmányok során
Az internetes kultúrával kapcsolatos témakörök eltérő arányban jelennek meg az informatika
oktatásban. A legkevesebb arányban az internetes viselkedés kultúrája jelenik meg (24,23%),
holott a fiatalok meglehetősen sok időt töltenek az interneten. A közösségi médiában rengeteg
interakció történik a fiatalok között, és több olyan szociális jelenség van a digitális térben,
amely máshol nem jelenik meg. Ilyen lehet például az online reputáció csökkentése, amely
abból fakad, hogy az interneten minden maradandó, így a saját magunkról közölt nem
megfelelő, illetlen, sértő, provokatív megnyilvánulások tartósan fennmaradnak, ami később
hátrányunkra szolgál, ha pl. egy leendő munkaadó leellenőrzi online profiljainkat. A viselkedési
kultúra így összefügg a veszélyforrásokkal is, amelyek ismeretéről már jóval nagyobb arányban
esik szó az informatika oktatásban (46,70%). Az azonban jelen kérdésből nem derül ki, hogy
milyen mélységben és részletességgel oktatják a biztonságos internethasználatot. Ettől
valamivel nagyobb mértékben jelenik meg a digitális művészetek átadása (48,46%), amely a
digitális kultúra egyik fontos eleme. Fontos megjegyezni, hogy a programozási alapismeretek
aránya (40,53%) egy olyan technológiai trendben, ahol egyre több informatikai munka van, és
hatalmas munkaerőhiány van a programozói munkakörökben, ez az arány akár magasabb is
lehetne.
Q9 - Nyelvtudás mértéke
A legnagyobb mértékben az angol nyelvet beszélik, ami összhangban van azzal, hogy az angolt,
mint világnyelvet használják szinte mindenhol a nemzetközi kommunikációban. A második
leggyakrabban beszélt nyelv a német, a francia és olasz nyelvet elenyésző arányban beszélik.
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A felsorolt nyelveken kívül többen megjelölték még a spanyol és orosz nyelveket, illetve
néhány koreai és kínai válasz is érkezett.
Előfordul néhány extrém eset, ahol 5-6 nyelvet is legalább alapszinten beszélnek a válaszadók,
azonban a legtöbben 2 idegen nyelvet beszélnek legalább alapszinten, illetve többen vannak,
akik egyet sem. A beszélt idegen nyelvek átlaga a mintában 1,78.
Q10 - Digitális eszközök használata tanuláshoz
A fiatalok nagyjából 77%-a használ valamilyen digitális eszközt tanulás vagy házi feladatok
elkészítése során. A tanulók majdnem egyharmada rendszeresen használja ezeket, azok aránya
pedig igen csekély (7,92%), akik egyáltalán nem használnak digitális eszközöket tanuláshoz.
Ezek alapján elmondható, hogy a digitális technológia nagyon nagy mértékben beépült a
fiatalok tanulási szokásaiba.
Q11 - Digitális eszközök használata a tanuláshoz
Azok a válaszadók, akik gyakran, vagy rendszeresen használnak digitális eszközöket a
tanuláshoz, nyílt válaszban írták le, hogy mire használják ezeket az eszközöket. A
leggyakrabban említett kategória az információkeresés, amelybe olyan válaszok tartoznak, mint
nyelvtani szerkezetekre való keresés, irodalmi korok keresése, idegen kifejezésekre való
keresés, források felkutatása, de ebbe a kategóriába tartoznak még olyan válaszok is, mint az
osztálytársaktól való információkérés a házi feladatokkal kapcsolatban, de több esetben a tanár
is online küldi el az anyagokat, vagy feladatokat a diákoknak. Sokan használják még az online
fordítóprogramokat is nyelvtanuláshoz, szótárként, vagy összetett mondatok lefordításához.
Matematikai feladatokhoz számológépként is többen használják az eszközöket. Többen magát
a házi feladatot is digitális eszközön készítik el, vagy prezentációkat készítenek. Több olyan
említés is érkezett, amely kifejezetten tanuláshoz készült applikációkkal kapcsolatos. Külön
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applikáció van nyelvtanuláshoz (Duolingo), vagy matematikai feladatok megoldásához
(Photomath) is. Néhányan pedig említették a zenehallgatást is, ami nem konkrétan tanuláshoz
kötődő tevékenység, azonban a háttérzajok kiszűréséhez, vagy egy bizonyos figyelmi állapot
elérésében sokat tud segíteni a zenehallgatás.
Q12 - Az innovációk elfogadásának mértéke
A legnagyobb különbség az innovátorok arányában mutatkozik. A válaszadók körében jóval
nagyobb az aránya az innovátoroknak, ami jelentheti, hogy sokkal szívesebben próbálják ki az
emberek a legújabb technológiákat, ha ezt anyagilag megtehetik, de azt is, hogy a középiskolás
fiatalok sokkal nyitottabbak a technológiai újításokra. Érdemes megfigyelni azonban, hogy az
anyagi vonzatok figyelmen kívül hagyása ellenére is aránylag egyenletesen oszlanak el a
csoportok. Habár jóval kisebb a lemaradók aránya, mint az anyagi helyzetet figyelembe vevő
modellben, még mindig megfigyelhető arányban vannak jelen azok, akik attitűdjeik révén
gyanakvóak az innovációkkal szemben. Ezen felül a késői többség csoportjába tartozók vannak
a legtöbben, ami még a Rogers féle modellnél is valamivel nagyobb arányt jelent.
Q13 - Internetes veszélyforrások ismerete
A legismertebb veszélyforrás a függőség, ami valóban közismert jelenség, a számítógépek és
az internet elterjedésével együtt a tőlük való viselkedéses függőség is hamar megjelent. A témát
a sajtó is időről időre előveszi. Az információs társadalomban, és főleg a politikai életben egyre
nagyobb hangsúllyal van jelen a fake news, vagyis az álhírek jelensége. Ennek veszélyét az
jelenti, hogy a hamis információk hitelesnek tűnő közegben, híradókban, hírportálokon
jelennek meg. Ezt a jelenséget is a legtöbben ismerik a válaszadók (78,41%). A többi gyakori
veszélyforrást is aránylag magas arányban ismerik a válaszadók, azonban az online reputáció,
vagy megbecsülés csökkentése kilóg a sorból, a válaszadók mintegy negyede (25,99%) ismeri
csak. Ez azért lehet aggályos, mert tekintve a fiatalok aktív közösségi oldalakon való jelenlétét
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egy meggondolatlanul feltöltött, illetlen, a személyes megbecsülést csökkentő kép hamar
felkerülhet a közösségi médiába, ahonnan aztán az információ terjedésének köszönhetően
szinte lehetetlen már azt letörölni. Egy ilyen, fiatalon feltöltött meggondolatlan kép vagy poszt
azután nagy mértékben ronthatja a továbbtanulási, vagy munkában elhelyezkedési esélyeket
egy esetleges profil átvizsgálás alkalmával.
Q14 - Internetes veszélyforrásokkal való tapasztalat
Az adatokból kiderült, hogy két jelenséggel volt már személyes tapasztalata a válaszadók több,
mint felének. A felugró, zavaró, kéretlen tartalmakat általában vírusírtók és egyéb védelmi
programok le szokták blokkolni, de ez a védelem nem mindig teljeskörű. A felugró oldalak
gyakran vírusfertőzött linkeket tartalmaznak, szerencsejátékot, vagy pornográf tartalmakat
reklámoznak. Az ezekkel való nagy arányú találkozás fontossá teszi, hogy megfelelőbb
vírusírtókat és reklámblokkolókat alkalmazzunk. A másik legnagyobb arányban tapasztalt
jelenség az álhírek. Aki híroldalakat olvas, szinte elkerülhetetlen, hogy álhírekbe ütközzön.
Viszont az a tény, hogy a válaszadók több mint fele felismeri ezt, azt jelenti, hogy jól
tájékozottak, és kritikusan tudják fogadni az információkat. Viszonylag magas még a csalás és
félrevezető hírekkel való tapasztalat aránya (27,75%). Az ilyenek leginkább a közösségi
médiában terjedhetnek, és az álhírekhez hasonlóan kritikus hozzáállást és több oldalról való
tájékozódást igényel az elkerülésük. A legalacsonyabb az online reputáció csökkentésének
tapasztalata, amely összhangban van e jelenség ismeretének arányával. Ez jelentheti azt, hogy
valóban kevesen kerülnek ilyen helyzetbe, de azt is, hogy sokan azok közül, akik ilyen
helyzetbe kerülnek, nem ismerik azt fel.
Q15 - Segítségkérés az internetes veszélyekkel való találkozáskor
A válaszadók veszély esetén leginkább a szülőkhöz fordulnak (65,20%), az összes többi
személyhez ettől jóval kisebb arányban. Fontos még a barátokhoz való fordulás (36,56%). A
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középiskolás fiatalok körében a szülők és a kortársak jelentik a legfontosabb kapcsolatokat, ami
a segítségkérésben is megmutatkozik. A válaszadók nagyjából egyötöde (21,15%) bízik a
hivatalos szervekben ilyen esetekben. A segítségkérés függhet a veszély milyenségétől, hiszen
kártevő programok, vagy felugró, kéretlen tartalmak esetén egy vírusirtás hatékony lehet,
viszont szexuális ragadozókkal, vagy zaklatással való tapasztalat esetén már szükséges lehet a
hivatalos szerveket is bevonni. A legkevesebb mértékben a tanárokhoz, illetve
iskolapszichológushoz fordulnának a válaszadók. Egyéb személynek többen odaírták, hogy
saját magukhoz fordulnának, tehát maguk oldanák meg a problémákat, a vírusirtást stb., illetve
néhányan egyáltalán nem fordulnának senkihez.
Q16 - Digitális és analóg lehetőségek preferenciája
A digitális és analóg lehetőségek preferenciájának mérése érdekében a válaszlehetőségek a
következőképpen lettek átkódolva. Az egyáltalán nem igaz válasz -2 értéket kapott, a teljes
mértékben igaz pedig +2 értéket kapott. Annál a három állításnál, ahol az állítás szövege a
digitális lehetőségekre vonatkozott (például: Ha utazunk valahová többnyire online
applikációkat használok, papíralapú térképet csak ritkán használok.) az értékek fordítva lettek
megadva, a teljes mértékben igaz kapta a -2 értéket, az egyáltalán nem igaz pedig a +2 értéket.
Az így kapott értékeket állításonként átlagoljuk, és egy -2 és +2 közötti értéket kapunk, ahol a
-2 a teljes digitális preferenciát jelenti, a +2 pedig a teljes hagyományos preferenciát.
Az adatokból kitűnik, hogy három területen az analóg lehetőségek vannak előnyben. A
leginkább analóg preferenciával rendelkező terület a baráti beszélgetések és kommunikáció.
Annak ellenére, hogy a válaszadók nagy mértékben vannak jelen közösségi médiákon, és a
digitális eszközöket is gyakran kapcsolattartásra használják, a személyes baráti beszélgetéseket
még mindig jobban kedvelik. A család kikapcsolódási lehetőségei közül is inkább
hagyományosabb lehetőségeket kedvelnek, nem digitális tevékenységeket. Ez a kettő együtt azt
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jelzi, hogy a középiskolás diákok még mindig inkább tartják a kapcsolatot családjukkal és
barátaikkal hagyományos formában. Habár a digitális eszközöket többen használják online
rendelésre is, a vásárlást még mindig inkább boltokban szeretik végezni, nem online. Ezzel
szemben a házi dolgozatok megírása és a kutatómunka során sokkal inkább a digitális
lehetőségeket preferálják, hiszen sokkal gyorsabb online keresni, mint könyvtárakban. Az
utazások alkalmával egyértelműen hasznosabbnak bizonyulnak az interaktív online térképek,
ez mutatkozik meg a válaszadók preferenciáján is. Programokról, eseményekről való
tájékozódás és a filmnézés is inkább az online térben történik a nagyobb választék és az elérhető
információk miatt. A könyvolvasás azonban az a terület, amely ugyan éppen a digitális
preferencia irányába tolódott, de egyaránt sokan preferálják a hagyományos könyveket is az ebookokkal szemben.
Összességében többen vannak azok, akik digitális preferenciával rendelkeznek, illetve
a digitális preferencia kifejezettsége is jóval erősebb.
Q17 - Generációs különbségek
Az állítások a szülők és a fiatalok közti összhangot térképezik fel a digitális viselkedés
tükrében. A Q16 kérdéshez hasonlóan az ‘egyáltalán nem igaz’ állítás -2 értéket kapott, a ‘teljes
mértékben igaz’ állítás pedig +2 értéket kapott. Azok az állítások, amelyek fordítva vannak
megfogalmazva, (pl. A szüleimnek fogalma sincs arról, hogy mit csinálok online) fordítva
kapnak értékeket is.
A válaszokból látható, hogy két terület van, ahol nincs összhang a fiatalok és szülők
között, mégpedig a közös videojátékok játszása, illetve az online csatornákon való
kommunikáció. Elképzelhető, hogy a szülők idő, vagy az érdeklődés hiánya miatt nem
játszanak együtt. A Q16 kérdésre adott válaszok alapján viszont látszik, hogy a szülőkkel való
közös kikapcsolódás inkább hagyományos, nem digitális keretek között zajlik. Az online
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csatornákon történő kommunikáció, mint skype, vagy messenger kevésbé elterjedt a szülők és
a fiatalok között, de ez az arány is közel áll a 0 ponthoz. A legnagyobb összhang az online
töltött idő korlátozásában van, tehát a szülők általában nem korlátozzák túl a fiatalok interneten
és digitális eszközökkel töltött idejét. Szintén magas értéket kapott az élmények megosztása,
amibe beletartozhat az online térben szerzett tapasztalatok megosztása is, illetve a közös
érdeklődési kör, amibe szintén beletartoznak az online térben található lehetőségek. Ezekből,
illetve a Q15 kérdésre adott válaszokból az következik, hogy a mostani középiskolások szülei
aránylag tisztában vannak az online tér lehetőségeivel és veszélyforrásaival, így a fiatalokkal
összhangban tudják megbeszélni élményeiket és érdeklődésüket, azonban ritkábban vesznek
részt saját maguk olyan online tevékenységekben, amelyeket a fiatalok előszeretettel végeznek,
mint az online kommunikáció és a videojátékok.
Mint ahogy kiderült, a legtöbb válaszadó 0 és 6 közötti értéket kapott, tehát sokan
vannak azok, akik közepes mértékben vannak összhangban a szüleikkel, vagy területenként
változó összhangban vannak velük. Szép számmal vannak kitöltők, akik kifejezetten nagy
összhangban vannak szüleikkel minden témában. A legkevesebben azok vannak, akiknek nincs
összhangjuk a szülőkkel.
Q18 - A kultúra részei a hagyományos örökségeken kívül
A nyílt végű válaszok nagyon sokfélék voltak. Összesen 42 fajta kategóriát lehetett
meghatározni. Ezek közül több beletartozik a hagyományos kultúra részeibe, mint a zene,
szobrászat stb., ezeket kiszűrtük a listából. A maradék kategóriák között a legtöbbet említettek
a következők.
A leggyakrabban említett kategória a népi hagyományok, amelybe olyan válaszok kerültek,
mint a nemzetre jellemző szokások, hagyományok, nemzeti értékek megőrzése,
hagyományőrzés. Ez összhangban van az előzetes interjúk anyagával is. A nyelv kategóriájába
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olyan válaszok kerültek, mint a szleng, beszédstílusok, tájszólások, nyelvművelés. A
ruhaviselet kategóriájába a divat, népviselet, öltözködési szokások kerültek. A leggyakrabban
említett kategóriák közül egyik sem része a digitális kultúrának, tehát egyáltalán nem magától
értetődő, hogy a digitális tartalmakat és online viselkedést a kultúra részének tekintik a
válaszadók. Annak ellenére, hogy a kérdőív ezen szakaszáig már többféle digitális
jelenségekkel, viselkedéssel, szokásokkal és veszélyekkel foglalkozó kérdés volt, a válaszadók
számára nem lett egyértelmű a kultúra és a digitális tartalmak összekapcsolásának lehetősége.
A legtöbb digitális kultúrával kapcsolatos válasz egy említést kapott. Az ide tartozó válaszok a
következők: maga az internet, mémek (rövid szöveggel ellátott vicces képek), videojátékok,
youtube videók, az interneten megtörtént híresebb esetek, informatikai kultúra, vitafórumok,
modern művészetek, blogok, hírportálok, tumblr, közösségépítés online, sorozatok. Egy
összetettebb választ szó szerint idézünk: “Az internetezésnek is van egyfajta kultúrája. Itt olyan
dolgokra gondolok, mint például, ki mit oszt meg magáról a közösségi médiában. A digitális
világ új kultúrát képez.” Ebben a válaszban két fontos gondolat is megjelenik. Egyrészt a
közösségi médiában magunkról megosztott tartalmak összhangban vannak az online
viselkedési kultúra és megbecsülés témakörével, amit ezen válaszadón kívül nem figyelt meg
más. Másfelől pedig felismeri, hogy a digitális világ új kultúrát képez, amit ilyen konkrétan
szintén nem fogalmazott meg más válaszadó. Összességében elmondható tehát, hogy a digitális
kultúra néhány válaszadó gondolatai közt megfogalmazódott, és külön-külön néhány szeletét
említették, de a legtöbben erre nem gondoltak. Ezeken kívül találtunk még több, egy említést
kapott kategóriát, amelyek a kultúra fogalmának széleskörű értelmezéséből fakadnak. Ezek
között olyan válaszok találhatók, mint a tudomány, vallás, család, identitástudat, falvak és
városok, emlékek vagy a tanulás.
Q19 - A kulturális örökségek tovább hagyományozási módjai
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A válaszokból az látszik, hogy a megannyi online lehetőség ellenére is egy füzetbe írt és
biztonságba helyezett verset tekintenek a fiatalok a legalkalmasabbnak az örökség tovább
hagyományozására. Habár a vers alapvetően írott műfaj, mégis a második legkedveltebb
módszer az elszavalás feltöltése youtube-ra. Az online és az offline megoldások összességében
viszont nagyjából egyforma mértékben lettek választva. Az évkönyvet, helyi újságot és a füzetet
összesen 52,07%-ban preferálták, míg az online versportált, a youtube-ot és a facebookot
összesen 47,93%-ban. A vers hagyományos kulturális értéknek számít, de a válaszadók fele
online formában örökítené tovább az utókor számára, ami azt jelzi, hogy a fiatalok felismerik a
digitális lehetőségek kultúra konzerváló funkcióit is.
Q20 - A hagyományos kulturális tartalmakkal való találkozás
A kulturális elemekkel való találkozásba beletartozik egyfelől az, ha szándékosan keresi fel és
fogyasztja azokat a válaszadó, másfelől pedig a mindennapi életben találkozhat akár
műemlékekkel, néphagyományokkal, szobrászattal anélkül, hogy azokat felkeresné. Az
adatokból látható, hogy a zeneművészet, illetve a fotó- és filmművészet az az ág, amelyikkel a
leggyakrabban találkoznak a válaszadók. Zenével találkozunk a rádióban, tévében, közösségi
média oldalakon, és időtöltésből is hallgatunk zenét, így nem meglepő, hogy ez lett a
leggyakrabban fogyasztott kulturális elem. Fotó- és filmművészettel is gyakran lehet találkozni,
a tévében, és online, illetve moziban. Ami sokkal érdekesebb eredmény, hogy a szobrászattal,
iparművészettel és festészettel találkoznak a legritkábban a válaszadók. Ezekben az adatokban
sokkal inkább az jelenik meg, hogy szándékosan ritkán keresik fel ezeket a kulturális elemeket,
viszont kevésbé ismerik fel, hogy a köztereken, hivatalokban, intézményekben rendszerint
találkozni lehet festményekkel, szobrokkal, esetleg iparművészeti alkotásokkal is.
Q21 - Hagyományos és digitális kultúrával kapcsolatos értékítéletek
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Az állítások a hagyományos és digitális kultúra iránti attitűdöket mérik. A teljes mértékben
egyetértek válaszlehetőség +2 értéket kapott, az egyáltalán nem értek egyet válaszlehetőség
pedig -2 értéket kapott.
Az első megfigyelés az, hogy mindegyik állítás pozitív átlagot kapott, tehát valamilyen szinten
mindegyik állítással egyetértettek a válaszadók. A legkisebb mértékben a hagyományos
kulturális értékek háttérbe szorulásával értettek egyet, a legnagyobb mértékben pedig azzal,
hogy a digitális kultúra hagyatékai könnyebben elérhetőek a klasszikus hagyatékokhoz képest.
Az adatokból összességében az körvonalazódik, hogy a válaszadók megítélésében ugyan szűkül
a megőrzött hagyományok köre, azonban a kultúra értékei nem feltétlenül szorulnak háttérbe.
Aránylag jól megkülönböztethető egymástól a digitális kultúra és a hagyományos kultúra,
keletkeznek új értékek, amik könnyebben elérhetők, viszont a hagyományos értékek sokkal
emberközelibbek. Az viszont látszik, hogy a két kultúra nem zárja ki egymást, inkább külön
léteznek.
Q22 - Kulturális tevékenységeken való részvétel
Az adatok alapján a legnagyobb mértékben moziba járnak szívesen a válaszadók. Ezt segítheti
az is, hogy a diákok olcsóbban vehetnek mozijegyet. A koncertre járás a második legkedveltebb
kulturális tevékenység, ami összhangban van azzal, hogy a zeneművészettel találkoznak a
leggyakrabban a fiatalok. A harmadik és negyedik legkedveltebb esemény szinte azonos
arányban a színház és a tanulmányút. Habár a kirándulásokat kedvelik a válaszadók, a
tematikus, művészeti táborok már a legkevésbé kedvelt eseménynek számítanak, holott
rendszerint ezek a táborok is olyan helyeken kerülnek megrendezésre, ahol kirándulni is lehet.
Itt az lehet a népszerűtlenség oka, hogy a fiatalok maguk kisebb arányban folytatnak maguk is
művészeti tevékenységet, egy tanulmányúton viszont nincsenek ilyen kötöttségek. A néhány
egyéb esemény említése között szerepelnek a fesztiválok és kocsmatúrák, hagyományőrző
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táborok, íjász egyesületek. A fesztiválok is lehetnek fontos kulturális események, ugyanis
tematikától függően ötvözhetik a koncerteket, kézműves vásárokat, filmvetítéseket és
különböző előadásokat.
Q23 - Kulturális tevékenységeken való részvétel
Az adatokból kiderült, hogy a különböző kulturális eseményekre egyedül járnak a legkevésbé
válaszadók. Ahol a legnagyobb az egyedül való részvétel aránya, azok a versenyek. A család
szervezésében egyedül a kézműves vásárokon való részvétel nagyobb arányú a többinél. A
vásárlás általában családi esemény, olykor azonban iskolák vagy tanárok is szerveznek ilyen
eseményeket. A Q17 kérdésben vizsgált szülőkkel való közös érdeklődési körök meglétére utal
az is, hogy a családdal való részvételnek nagy az aránya a mozi és koncertlátogatásoknál is.
Ennél a két tevékenységnél azonban a barátokkal való szervezésé a legnagyobb arány. Ezek
tipikusan olyan tevékenységek, amelyeknek közösségépítő jellege van, ugyanis a közös
élmények alapot adnak a szorosabb kapcsolatok kiépítésére. Ebből a szempontból azért a mozi
és a koncert a legfontosabb a barátokkal együtt szervezett tevékenységek közül, mert ezeken az
eseményeken találkozhatnak a populáris kultúra elemeivel. A klasszikus kultúra eseményei a
színház, és a kiállítások pedig hagyományosan iskolai szervezésűek. A tanárokkal való
részvétel aránya magas továbbá a tanulmányutaknál, amiknek gyakori úticéljai történelmileg,
illetve kulturálisan meghatározó helyszínek. Ezen kívül a különböző versenyeken is leginkább
az iskola szervezésében vesznek részt a válaszadók, ami jelzi, hogy az iskolákban gyakran
szerveznek vetélkedőket.
Q24 - A kulturális örökség gyarapítása
Az összegyűjtött nyílt végű válaszok alapján 24 különböző kategóriát lehetett létrehozni. A
hagyományőrzésbe olyan válaszok kerültek, mint a népi hagyományok megőrzése, az értékek
tisztelete, a kulturális gyökerek megőrzése. Az írás kategóriába a versek és könyvek írása került,
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ami jelzi, hogy a válaszadók egy része aktívan műveli az irodalmat. A történetek továbbadásába
olyan válaszok kerültek, mint a fiatalabbaknak való mesélés, a leendő gyermekeknek való
történetmesélés és értékek átadása. Az alkotásba kerültek az olyan válaszok, mint a festészet,
fotográfia, valami maradandó alkotása. Ezeken kívül az egynél több említést kapott kategóriák
közé tartozik még a zeneszerzés, tanulás, tánc, gyermeknemzés, anyagi támogatás,
nyelvművelés, a kultúra megélése. Ez utóbbiba olyan válaszok kerültek, mint a színházba járás,
műemlékek látogatása, előadások tartása. Többen említették a mémek készítését is, mint amivel
a kulturális örökséget gyarapíthatják. Érkeztek még olyan válaszok, mint a magyar kultúra
megismertetése a külföldiekkel, megfelelő vitakultúra kialakítása, környezetvédelem, új
hagyományok kialakítása, nyelvművelés, vagy a liberalizmus. Ezekből az látszik, hogy a
mémek készítésén kívül semmilyen digitális tevékenységet nem jelöltek meg, amely a
kulturális örökség gyarapításához járulna hozzá. Épp ellenkezőleg viszont érkezett néhány
válasz, amelyek alapján az internet és a digitális tartalmak a kulturális örökségek megőrzése
ellen hat. A válaszok szó szerint idézve: “Nem csak a gép előtt ülök, hanem igyekszem
kimozdulni és felfedezni a világot”. Eszerint a válasz szerint a kultúra gyarapítása nem
lehetséges számítógépen keresztül. “Nem hagyom elveszni a hosszú évtizedek, évszázadok óta
fennálló hagyományainkat, nem helyezem előtérbe a digitalizálódást a szokásainkkal,
értékeinkkel szemben”. Ebben a válaszban egyfelől megjelenik a hagyományőrzés gondolata,
másfelől a digitalizálódást az értékekkel és szokásokkal szembe helyezi. E válasz szerint a kettő
kizárja egymást. Ezeken kívül másik két válasz is azt említi, hogy nem engedi a digitális
dolgokat előnybe kerülni. Egy másik válasz pedig azt tartalmazza, hogy a gyermekeinek nem
engedi, hogy az internet világában éljenek. Ezekből az szűrhető le, hogy az önállóan
megfogalmazott gondolatokban megjelenik a digitalizáció-ellenesség, amely szükségesnek
tűnik a kulturális értékek megőrzésében a válaszadók szerint. Ez némileg ellentmond a Q21
kérdésben lévő állításokkal való egyetértés mértékével.
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Q25 - A digitális kultúra elemeinek használata
Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb újdonságot a digitális kultúrában ismerik, de még
nem használták. Ez alól az AR/VR vagyis a kiterjesztett és virtuális valóság alapú technológiák
képeznek kivételt, ugyanis itt azok vannak legnagyobb arányban, akik még nem is hallottak
róla. Ez az arány azonban maga az AR/VR kifejezés használata miatt is lehet ilyen alacsony. A
digitális kultúra ezen elemei közül a leggyakrabban a következőket használják: a Netflix / HBO
GO-t, amik a sorozatok és filmek online szolgáltatói, a felhő alapú szolgáltatásokat, amik
többek között tárhelyeket, fájlmegosztókat, különböző szolgáltatásokat foglal magában, az
apple/android pay-t ami telefonnal vagy okosórával való fizetést tesz lehetővé, illetve az okos
otthonokat, amibe az okos hűtők, tévék, termosztátok és egyéb digitális otthoni berendezések,
és azok összeköttetése tartozik. Összességében mindegyik elemet használják rendszeresen
legalább néhányan, de a többség inkább csak hallott ezekről.
Q26 - Kulturális igények kielégítése
A válaszadók egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelölték be, hogy a környezetük milyen mértékben
elégíti ki környezetüket.
A válaszokból kiderül, hogy az értékek nagyjából egyenletesen oszlanak el, a legtöbben
aránylag elégedettek kulturális környezetükkel, igen csekély azok aránya, akik kevésbé, vagy
egyáltalán nem elégedettek.
Q27 - A kulturális szükségletek
A beérkezett válaszok alapján kategóriákba sorolták az adatelemzők a kulturális igényeket. 24
kategóriát különítettek el. A legtöbben több kulturális eseményt igényelnek, amelybe
beletartoznak a koncertek, színházi előadások, kultúrálódási lehetőségek. A társadalmi
környezeten belül olyan igények fogalmazódtak meg, mint a kulturált, értelmes emberek, csend,
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kulturáltabb környezet, barátok jelenléte, több empátia és kevesebb gyűlölet, vagy kevesebb
ember a környezetben. A könyvtárak és a több művészet kategóriája magában foglalja új
könyvek, nagyobb könyvválaszték, új kiállítások, festménynek, mozikban nagyobb
filmválaszték igényét. A költözés kategóriában olyan elkeseredett válaszok érkeztek, amelyek
csak nagyobb városba való költözésben, vagy más országba költözésben látják a problémájuk
megoldását. Az állandó internetkapcsolat szüksége jelzi azt, hogy a kulturális igények az online
elérhető tartalmakra is kiterjednek, így a digitális kultúra iránti igény is fontos. Ezeken kívül
még több vitaplatformot, iskolai kirándulást, hagyományőrzést, parkokat és strandokat, a
művészek támogatását, színműveszeti szakkört, közösségi helyeket, alacsonyabb árakat, több
szabadidőt, fejlesztéseket, látnivalókat és sportlehetőségeket igényelnek még a válaszadók.
Ezekből látszik, hogy igen széleskörű, összetett kulturális igényekkel rendelkeznek a
válaszadók, amelyeket a környezetük nem tud kielégíteni.
Q28 - Szabadidős tevékenységek
A válaszadók legnagyobb arányban (46,54%) a barátokkal találkoznak. A barátokkal együtt
töltött idő összhangban van azzal is, hogy online csatornák helyett a személyes beszélgetést
preferálják a fiatalok. A válaszadók nagyjából ötödének (19,35%) teszi ki szabadideje
legnagyobb részét a hobbival való foglalkozás, amelybe kulturális tevékenységek is
beletartoznak. A legkisebb arányban a saját ötletek, vagy projektek kidolgozása, illetve a
családi eseményeken való részvétel szerepel. Mindebből azt szűrjük le, hogy a
középiskolásoknak a szociális kapcsolatok rendkívül fontosak, emellett sokan űznek
valamilyen hobbit, azok aránya pedig aránylag kicsi, akik videojátékokkal, vagy netezéssel tölti
szabadidejét. Az egyéb válaszok között erdőben sétálás, zenehallgatás, sorozatok nézése és
keresése, programozás és munka szerepel.
Q29 - Gamification lehetőségek
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Ez a kérdés vizsgálja azt, hogy egy történelmi kiállítást milyen eszközökkel lehet vonzóbbá
tenni a válaszadók számára.
Az eredményekből az látható, hogy önmagában egyik digitális, gamifikációs megoldás
sem vonzóbb egy szemléletesen dolgozó idegenvezetőnél. Azonban, ha a különböző
megoldásokat összesítve nézzük, a digitális lehetőségek nagyjából kétszer olyan vonzóak, mint
egy hagyományos idegenvezető. Emellett meg kell jegyezni, hogy ennyi digitális lehetőség
ellenére még mindig a válaszadók majdnem egyharmada (30,41%) preferálta a hagyományos,
idegenvezető által nyújtott megoldást. Ez jelezheti az ilyen megoldásokkal való tapasztalatok
hiányát, de a technológiával szembeni gyanakvást is. A digitális megoldások közül a 3D-s
animációs film a legvonzóbb, ami nem tekinthető gamification eszköznek. A gamification
módszerek közül a kiterjesztett valóságon alapuló applikációk a legvonzóbbak, azonban ezek
az eredmények azt is jelzik, hogy a különböző módszereket együttesen érdemes használni,
ugyanis külön-külön egyik módszer sem vonzóbb más digitális, vagy hagyományos
megoldásoknál.
Q30 - Információk kiszűrésének hatékonysága
Ez a kérdés az interneten és a közösségi média oldalakon található információ szűrésének
hatékonyságát vizsgálja. Az egyáltalán nem igaz állítás -2 pontot, a teljes mértékben igaz állítás
pedig +2 pontot kap. Az “Túl soknak érzem azt az információmennyiséget, ami az üzenőfalakon
rámzúdul” állításnál fordított pontozás került alkalmazásra. A három állításra kapott pontok
összeadásra kerültek, és így egy -6-tól +6ig terjedő skálán kap egy válaszadó egy pontszámot.
Minél nagyobb a pont, annál hatékonyabb a válaszadó az információk szűrésében.
Az adatokból így az látható, hogy alapvetően mindhárom területen boldogulnak a válaszadók,
a legnagyobb pontot az információkeresés kapta. A válaszadók aránylag jól eligazodnak, ha
valamilyen konkrét dologra akarnak rákeresni, és meg is találják azt. Ettől valamivel kevesebb
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pontot kapott az üzenőfalakon, hírfolyamokban, és a közösségi médiában található
információtömegből történő releváns információk kiszűrése. Míg konkrét keresésnél
segítségünkre szolgálnak a keresőmotorok, addig a hírfolyamokból a fontos és releváns
információk kiszűrése már nagyobb kognitív kapacitást és figyelmet igényel. Ezzel
összefüggésben van az információmennyiség érzete, amely a legkisebb értéket kapta. Ez azt
jelenti, hogy átlagosan még éppen nem érzik túl soknak a hírfolyamokban jelen lévő
információmennyiséget.
Q31 - Az álhírekkel szembeni tájékozottság
Ez a kérdés az álhírekkel szembeni tájékozottságot vizsgálja. Ha a válaszadó helyesen
állapította meg egy hírről annak valódiságát, akkor állításonként kap egy pontot. Így összesen
8 pontot kaphat egy válaszadó.
Az eredményekből az látszik, hogy a hazánkban, vagy közelünkben történt
eseményekről szóló híreket ítélték meg a legtöbben helyesen (mérges pók Magyarországon hamis, Eiffel torony színe - hamis). A furcsa, viccnek tűnő híreket viszonylag kevesen találták
el (cápalopás babakocsival - igaz, aligátorral sört venni - igaz, strandolás a pályaudvaron - igaz).
Ez arra enged következtetni, hogy az álhírek elterjedtsége miatt, a válaszadók már erősen
kételkednek a furcsa történetek igazságában. Ezzel szemben a Twitterről szóló hír
igazságtartalma könnyen ellenőrizhető, hiszen a válaszadók nagy része használja a Twittert,
mégis az egyik leginkább eltévesztett állítás.
A legtöbben 3-4 pontot szereztek, elenyésző azok száma, akik minden állítást helyesen
ítéltek meg, viszont szép számmal vannak azok, akik 2, vagy kevesebb állítást ítéltek meg
helyesen. Ezekből az adatokból az következik, hogy az álhírek jelenléte erős hatással bír a
válaszadók ítélőképességére.
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Konklúzió:
Az adatok vizsgálata után megállapítható, hogy a legfőbb szociográfiai változók, mint a
lakóhely, a nem és a középiskola típusa mind szignifikáns összefüggést mutat a legtöbb vizsgált
kérdéssel. A digitális kultúra legtöbb aspektusában a gimnáziumi tanulók, a nyíregyháziak és a
lányok egységes mintázatot mutatnak. Ezek a csoportok általában többet tájékozódnak az
interneten, aktívabbak a közösségi médiában, fontosabbak számukra a hagyományos kulturális
értékek.
A biztonságos internethasználat, és az internetes viselkedési kultúra tekintetében is különböző
mértékű tájékozottság figyelhető meg. A legfőbb szociográfiai tényezőkön túl azonban sem az
életkornak, sem a szülők végzettségének és foglalkozásának nem tárható fel kimutatható
összefüggés más kulturális aspektusokkal. Ez egyrészt abból következhet, hogy a
középiskolások, habár négy évet felölelő életkori szakaszról van szó, nagyjából egy generációs
csoportba tartoznak. A szülők végzettsége és foglalkozása összességében igen alacsony
elemszámú cellákat eredményezett, az ezekkel végzett statisztikai próbák pedig nem hoztak
pontos, szignifikáns eredményt.
Végül a kutatási eredmények fő tanulsága az lehet, hogy mind Nyíregyházán, mind
pedig Szepsin van helye a kulturális fejlesztéseknek, különösen az oktatásban lehet lépéseket
tenni annak érdekében, hogy a fiatalok jobban megismerkedjenek egyrészt saját környezetük
hagyományos kulturális értékeivel, másrészt a digitális világban könnyebben eligazodva
felismerjék az új kulturális értékeket.
A digitális és hagyományos kultúra többek szerint nehezen fér meg egymás mellett,
vagy előbbi kiszorítja az utóbbit. Ennek irányába is megfontolandó oktatási lépések megtétele,
mégpedig oly módon, hogy a hagyományos kulturális örökségeket és a digitális lehetőségeket
ötvöző megoldásokat alkalmazzunk. Ilyenek lehetnek például a gamifikációs törekvések,
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amelyek lehetősége a fiatalok legnagyobb részének felkeltené az érdeklődését egy egyébként
hagyományos kulturális értékeket bemutató kiállításon, eseményen vagy helyszínen.
A fiatalokból nem tűnt el a kultúra iránti igény, sőt, inkább arról számoltak be, hogy a
környezetük ezt olykor kevésbé tudja kielégíteni, és az is kiderült, hogy igen összetett kulturális
igényekkel rendelkeznek a fiatalok, amelybe a hagyományos és a digitális értékek egyaránt
szerepet játszanak.

III. MEGVALÓSÍTÁSI SZAKMAI
TAPASZTALATOK
A 2018.02.01 – 2021.09.30. közötti időszakban megvalósult projekt keretében megvalósult
tevékenységek és együttműködések során a megvalósításban aktívan közreműködők szakmai
tapasztalatokra tettek szert a mai fiatalság – különös tekintettel a projekttel érintett országok
(Magyarország, Ukrajna, Szlovákia) fiataljaira – kultúrához való kapcsolatáról, a kulturális
életben való részvételüket meghatározó motivációjukról, és szabadidejük eltöltésének
módjáról.
A projekt keretében megvalósított tevékenységek közül legfőképpen az alábbi
tevékenységek teremtettek színteret és lehetőséget a tapasztalatszerzésre az érintett témát
illetően:
1. Kick-off meeting (1 alkalom)
2. Szakmai műhelymunkák (18 alkalom)
3. Tanulmányutak (12 alkalom)
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IV. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK,
NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JÓ
GYAKORLATOK
Lehetséges eszközök
csalogatásához:

a

fiatalok

múzeumokba

való

A kulturális intézményeknek, mint például a múzeumoknak mind fontosabb feladata a 21.
században egyre inkább az, hogy a közművelődés szférájából közelítsenek a közoktatás
szférájához, mintegy kiegészítőjévé váljanak annak. Ugyanis, ha a gyerekek nem találkoznak
például a múzeumi közeggel iskolás korukban (jobb esetben óvodás korukban), és nem szoknak
rá ebben az időszakban a múzeumlátogatásra, akkor később már nem is fognak, mert
beszippantja őket a virtuális világ (TV, számítógép, tablet, okostelefon stb.). Emiatt is
kiemelkedő és egyre elterjedtebb, illetve közkedveltebb a fiatalok körében az évente
megszervezett Múzeumok Éjszakája, amely program kiegészítő programokkal (pl.:
Futóverseny) is igyekeznek minél több fiatalt bevonzani a programba. De ahhoz, hogy a fiatalok
bent is maradjanak a programban, lendületes kiállításra van szükség. Olyanra, amely élményt
és információt ad nekik, ahol kicsit kizökkennek a komfortzónájukból, és mellette tanulnak is.
Mindemellett további eszközök alkalmazása is szükségszerűvé válik:
-

múzeumpedagógia

-

rendezvények

-

várostörténeti séták

-

elektronikus eszközök a kiállítótérben
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-

Múzeumpedagógia mint koncepció alapját az az elképzelés adja, hogy a múzeum
látványvilága versenyezni tudjon a virtuális világgal, de a valós tárgyakat ne
helyettesítse elektronikus vagy audiovizuális eszköz, csak olyan esetben, ahol és amikor
feltétlenül szükség van rá (pl. a kiállítandó dokumentumok mennyisége olyan nagy
lenne, hogy nem férne el, ezért helytakarékosabb egy ilyen megoldás, illetve a 20.
századi történelem tárgyi emlékei már a filmek is. Ugyanakkor az audiovizuális
eszközök számos plusz információt jeleníthetnek meg, élővé téve a tárgyakat, például
be lehet mutatni a tárgyat használat közben.)

-

Az iskolai tantermek sivársága helyett a múzeumba látogató gyermek ezáltal a
múzeumban élménydús tanulási folyamatnak lehet részese, az egyes tárgyakat komplex
történeteken keresztül ismerheti meg. Ennek következtében olyan múzeumpedagógiai
csomagok összeállítására van szükség, amelyek minden szempontból kompatibilisek az
oktatással, olyan részletekre is ügyelve akár, hogy melyik évfolyamban milyen fajta
füzetet használnak a tanító nénik, tehát milyen lapra dolgozzanak a gyerekek a
foglalkozáson, hogy aztán a füzetbe téve ne veszítsék el a jegyzeteiket, és tanórán újból
elővehessék. Ez a foglalkozási metódus azért is hasznos és újszerű, mert a foglalkozás
után a pedagógus még egy órát a gyerekekkel az adott témáról beszélgetve tölt, és ehhez
mi biztosítjuk a segédeszközöket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek sokkal
több mindenre emlékszik egy múzeumi óra anyagából 2 hét múlva, mint egy sima
tanórán elhangzott anyagból.

-

Évente több rendezvényen van lehetőség arra, hogy családok számára is tartsanak
foglalkozásokat az egyes múzeumok, tárlatvezetéseket, ezek általában jelesebb
eseményekhez kötődnek. Ezen alkalmakkor szervezők igyekeznek az általában
ingyenes programokon népszerűsíteni úgy a múzeumokat, hogy a közönség máskor is
visszatérjen.
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-

Népszerű turistacsalogató eszköz a tematikus várostörténeti séták szervezése.

-

Ugyan az a legfőbb cél, hogy az adott kiállítás a full high-tech irányába menne el, de
szükséges, hogy modern és érthető legyen minden, és ehhez szükség van elektronikus
eszközökre. Ma már szebb és ízlésesebb, ha nem elsárgult papíron vannak kitéve a
feliratok, hanem egy tableten nézelődhet kedvére a látogató, ezzel is több információt
megszerezve, mint régen egy feliratból. Például van olyan múzeum, ahol minden
teremben elhelyezésre került egy-egy érintőképernyős számítógép, amelyben a kiemelt
tárgyakról bővebb információk találhatók: például a restaulás menete, a tárgy használata
vagy például az őskori tárgyak korongozási technikái. Az elmúlt években készültek ún,
településrekonstrukciós 3D-s filmek is.

-

„A köz nevelése, oktatása tehát egyértelműen a múzeumok célkitűzésének
megkérdőjelezhetetlen része. A gyermekek, fiatalok játékos képzése pedig e
helyszíneket a pedagógiai munka különleges helyszínévé avatja. A múzeum egyértelmű
erőssége abban rejlik, hogy egyedi, eredeti tárgyakkal, műalkotásokkal rendelkezik,
amelyeket a legjobb reprodukció sem pótolhat, és ezeket a kiemelt tárgyi emlékeket,
ezeket a művészeti alkotásokat a többi, hasonló vagy éppen teljesen más alkotás
közelében kontextualizálni tudja (German, 2010).

Pannon UniFest – „Fiatalok a kultúráért, kultúra a
fiatalokért”:
A rendezvény egy különleges veszprémi összművészeti ifjúsági kulturális fesztivál, amelyre
évről évre érkeznek hazai és határon túli fiatalok, hogy különféle művészeti ágakban
mutathassák meg tehetségüket.
Néhány veszprémi hallgató 2015-ben alapította meg a Hallgatók a Művészetért
Egyesületet, amely társaság abban az évben meg is szervezte az első rendezvényt, ami azóta is
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az egyesület keze alatt működik. Minden egy István, a király rockopera újraalakításával
kezdődött
A rendezvény célja mind a mai napig ugyanaz: a hallgatók egy szakmai zsűritől korrekt
értékelést kapjanak arról a művészeti tevékenységről, amilyet éppen folytatnak, miközben
lehetőségük nyílik az egymással való találkozásra, valamint a fejlődésre. Ugyanakkor már
régóta cél nagyobb hangsúly helyezése az adott művészeti ágban való közös gondolkodásra,
arra, miként lehet az értékelőktől és az egymástól való tanulás révén az adott területen
minőségben előrelépni. Bár, a zsűri alapvetően mindig nyitottan állt a fiatalokhoz, hiszen a
közös értékelések során mindig lehetett tőlük kérdezni, vagy velük beszélgetni. Továbbá annak
érdekében, hogy mindenki a maga igényének megfelelően fejlődhessen, a zsűri mellett plusz
workshop-előadók is támogatják a fiatalokat. Mindezt főként az előadásaikra, pályamunkáikra
történő reflexióik, illetve kötetlen beszélgetések révén, amelyek során a jelentkezőknek
lehetőségük nyílik kérdezni, tanácsokat kérni az előadóktól.
Ez a fesztivál a kultúrát és az ebből kibontakoztató művészeti ágakat összekötő
kapocsként hívja segítségül a fiatalokat. Kiemelt célja, hogy találkozási pontot teremtsen az
azonos érdeklődésűek számára, ahol a színpadi szerepléssel és reflektorfénnyel való ismerkedés
mellett egymással is szorosabb kapcsolatokat alakíthatnak ki. Emellett pedig értékes
tapasztalatokat szerezhetnek, és hasznos iránymutatást is kaphatnak a fejlődéshez. A Pannon
UniFest célja, hogy minden résztvevő – akár fellépő, kiállító, néző – nyertese legyen a
rendezvénynek, feledhetetlen élményekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodjon. A
rendezvényt főként a felső- és közoktatásban résztvevő diákok figyelmébe ajánljuk, de nincs
kifejezett korosztályügyi korlátozás.
További információk a fesztivál Facebook-oldalára való ellátogatással érhetők el
(https://www.facebook.com/pannon.unifest/),
(Kovács, 2018).

vagy

a

www.pannon-unifest-eu

oldalon
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A Magyar Közművelődés Szakpolitikai Koncepciója:
A Cserép László és Dr. Németh János István által szerkesztett Koncepció többek között célokat,
irányelveket fogalmazott meg a fiatalok közművelődésben, kultúrában való részvételének
növelése érdekében.
1. Fiatalok közvetlen megszólítása, bevonása a döntéshozatalba, élő párbeszéd folytatása
-

legyen a fiataloknak lehetőségük és akaratuk arra, hogy részt vegyenek a civil
társadalom és a kultúra életében

-

a kormányzat és az önkormányzatok legyenek felelősek azért, hogy a fiatalok érdekében
kidolgozott oktatási, társadalmi és kulturális stratégiákat vezessenek be, ezek
kidolgozásába vegyenek részt az érintettek is

-

segíteni kell, hogy aktívan és közvetlenül bekapcsolódhassanak hazánk és
lakókörnyezetük közösségeinek fejlesztéseibe

-

lehetővé kell tenni, hogy az érintettek, a fiatalok részt vegyenek minden szinten a
döntéshozatalban

és

minden,

az

ifjúságot

érintő

program

előkészítésében,

megtervezésében és végrehajtásában
2. Oktatási és kulturális ágazat feladatainak összehangolása
-

képzések rendszerének megújításával a szakpolitikák tartalmi azonosságának
tematikus megjelenítése a tananyagokban

-

ifjúságnevelés képzési tartalmainak szakirányú, kulturális szakképzéssel történő
kiegészítése - modell értékű példák, jó gyakorlatok adaptálása: a hallgatók és a
helyi

közművelődési,

kulturális

intézmények,

valamint

előadó-művészeti

szervezetek közötti együttműködések kialakítása: színházakkal közös projektek,
szakmai gyakorlat, tárlatvezetés a gyűjteményekben, múzeumokban
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-

ifjúság motiválása a kreditrendszer reformjával, műveltségi modulok beépítése az
oktatási struktúrába

-

fontos cél, hogy érvényesíthető legyen a kultúra és az erőforrás-felhasználás közötti
kapcsolat szoros összefüggése. A stratégia fontos eleme a helyi tudás, a helytörténet
ismerete (a helyi közösség, annak történeti környezet és a közösség kulturális
identitása).

3. Egyházak, társadalmi szervezetek szerepvállalásának, az ifjúság közművelődési
fejlesztésébe történő bevonásának erősítése:
-

eszme-

és

tapasztalatcsere:

egyházakkal,

társadalmi

szervezetekkel,

önkormányzatokkal, ágazati minisztériummal, társ-minisztériumokkal
-

együttműködés oktatásért felelős államtitkársággal, egyházakkal, oktatási
intézményekkel

-

hosszú távú ifjúság segítő stratégiák kidolgozása, tehetséggondozás, tudás- és
értékközpontúság hangsúlyozása.

4. Ifjúsági közösségi terek kialakítása, a fiatalok világképéhez igazodó, korosztály specifikus
szórakozási igények kielégítése:
-

modellek kidolgozása a kulturális szakemberek által városi és falusi szinten

-

megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása a globalizáció és a média fiatalokra
és gyermekekre gyakorolt káros hatásának ellensúlyozására

-

az ifjúság saját nyelvén történő megszólítása, igazodva korunk technikai vívmányai
által nyújtott 21. századi modern valósághoz

-

kötelező iskolarendszeren kívüli rendezvények, programok, előadások szervezése

-

gondoskodni kell arról, hogy az oktatás harmonikusan fejlessze megismerő, érzelmi
képességeiket, elősegítve, hogy kreatív és felelős egyénként gondolkozzanak és
cselekedjenek
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-

magas színvonalú kultúrát közvetítő foglalkozások, szakkörök, tanfolyamok,
művészeti és hagyományőrző táborok szervezése különböző területeken:
néphagyomány ápolása: népművészet, népzene, néptánc, készségfejlesztő
foglalkozások, kézművesség, történelmi témájú ismeretterjesztő előadások,
igényes

filmművészeti

alkotások

vetítése,

drámapedagógia,

tematikus

színházlátogatás, kulturális utazások (osztálykirándulások) szervezése
-

alapvető fontosságú hangsúlyozni, hogy a gyermekek és fiatalok a kulturális
hagyományok hordozói kell legyenek, amelyek összekötik őket az elmúlt
nemzedékekkel

Fenti célok megvalósításhoz szükséges legfontosabb tényezők: a jogi és financiális alapok
biztosítása, valamint a szemléletváltás.
1. Jogi alapok:
-

hiányt pótló ifjúsági törvény megalkotása

-

további ágazati jogszabályok megalkotása, változásokra reflektáló módosítása

-

Magyarország Alaptörvénye és a közelmúltban elfogadott sarkalatos törvények
joganyagát

figyelembevételével

az

összhang

megteremtése

a

Magyar

Közművelődés Országos Szakpolitikai Koncepciója és a közösségi művelődés
szakmai jövőképe között
-

ifjúságsegítő képzések indítása

2. Financiális alapok:
-

projektek meghirdetése, pályázatok kiírása: fiatalok számára motivációs
lehetőségek kínálása irodalmi, zeneművészeti, népművészeti témájú pályázatokkal

-

Határtalanul programmal való összekapcsolódás, együttműködés

-

további

pályázatok

kiírása

együttműködések támogatására

határokon

átnyúló

oktatási

és

kulturális
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-

kulturális és oktatási célú pályázatok ötvözése: az ifjúság egyszerre tanul és
értékkel gazdagodik

A megosztás az új birtoklás:
A múzeumok kénytelenek lépést tartani a digitalizálódó társadalom kihívásaival, és eközben új
lehetőségeket is felfedeznek kultúrmissziójuk hatékonyabb közvetítéséhez. A nagyközönség
pedig minden eddiginél szélesebb hozzáférést nyer az emberiség kulturális örökségéhez (Márk,
2015).
Szokatlan partival ünnepelte új mobilalkalmazását tavaly a világ egyik legnagyobb művészeti
gyűjteménye, a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum. Az egyiptomi szárny
legnépszerűbb nevezetességében, Dendur templomában az Interpol nevű indie rock zenekar
adott koncertet, nem kis meglepetést okozva a Met becenéven emlegetett intézmény
rajongótáborának. A hatalmas mészkő építményt Egyiptom ajándékozta az Egyesült
Államoknak az asszuáni gát építése előtti leletmentésben nyújtott segítségéért az 1960-as
években. A merész társítással a Met jelképesen azt is üzente a világnak, hogy múzeum létére
otthonosan mozog az új digitális érában. Az ősszel debütált, lenyűgöző dizájnnal elkészített
applikáció sokféleképpen segíti eligazodni a látogatókat a több mint kétmillió tárgyból álló
hatalmas gyűjteményben. Az első alkalommal idelátogatók számára például megmutatja a
legjelentősebb műtárgyakat, természetesen képekkel és részletes információkkal, illetve pontos
múzeumi helyükkel. A családos látogatók pedig arról kapnak hasznos felvilágosítást, melyek a
gyermekek számára legizgalmasabb tárgyak. Az alkalmazásnak humorérzéke is van: külön
tárlatvezetést nyújt a múzeum legszebb bajuszainak, vagy éppen a legeldugottabb kincseinek
felfedezésére (Márk, 2015).

Digitális tárlatvezetők:
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Ma már a technológiai újdonságoknak sokáig ellenálló párizsi Louvre termeiben sétálgató
látogatók sem a régi audio guide készülékeket szorongatják a kezükben, hanem a világ
legnépszerűbb videojáték-konzolját, a Nintendo 3DS-t. Az öt euróért bérelhető készülékkel
nemcsak a múzeumi bevételeket igyekeznek felsrófolni, szemben a régi audio guide
készülékekkel, amelyeket az évi 8,9 millió látogató csupán 4 százaléka használt, hanem a
digitalizálódó társadalom kihívásainak is meg akarnak felelni. A Nintendo készüléke interaktív
térképekkel és valós idejű helymeghatározással segíti az eligazodást a Louvre több mint 60 ezer
négyzetmétert elfoglaló galérialabirintusában. (A vastag falak miatt a wifi nem működik, ezért
a konzolok – több száz érzékelő segítségével – háromszögeléssel határozzák meg a látogatók
pozícióját.). Többféle túravezetést lehet választani, számos nyelven, a Louvre kurátorainak 700
audiokommentárjával. Ráadásul a HD felbontású képeknek köszönhetően akár egyetlen pici
részletet is kinagyíthatnak az érdeklődők, például egy arcot a tömegből Jacques-Louis David
Napóleon megkoronázását ábrázoló híres festményén. A Nintendo 3D-s animációs
technológiája pedig azt is lehetővé teszi, hogy minden lehetséges szögből térben elforgatva,
közelről is megvizsgálhassuk a híres milói Vénuszt (Márk, 2015).
A Metben jelenleg nemcsak egy sor további mobilalkalmazáson dolgoznak, hanem a
digitális stratégia fontos részeként felturbózzák a múzeum aktivitását a közösségi médiában is.
A Twitteren már most is az egyik legbefolyásosabb múzeumnak számít az intézmény,
Facebook-oldalát 1,2 millióan lájkolták, ami nem rossz teljesítmény egy múzeumtól, amelynek
hagyományosan semmi köze sincs a technológiához – magyarázta Sree Sreenivasan, a Met
digitális osztályának vezetője a Business Insidernek. Mivel mindkét platform tiltott Kínában,
ezért a Weibón, Kína legnépszerűbb mikroblog weboldalán is szerepelteti magát a múzeum.
Sreenivasan szerint a Weibón eddig megjelent 60 posztjukat mintegy hárommillióan tekintették
meg, legtöbbjüknek valószínűleg esélyük sincs arra, hogy fizikailag is meglátogathassák a
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Metet. A múzeum aktív az Instagramon is ahol a kiállításokról és a kulisszák mögötti világról
készült fotóival eddig több mint 200 ezer követőt vonzott (Márk, 2015).

Régi tárgyak, új élmények:
Minek ez a nagy digitális felhajtás? A múzeumok világszerte ugyanazzal a problémával
küszködnek: hogyan lehet nagyobb közönséget – elsősorban a fiatalabb generációkat –
bevonzani az új technológiákat használó eszközök segítségével. „De a legfőbb kérdés egyre
inkább az, hogy a múzeumok miképp tudják digitálissá változtatni a közösségi tapasztalatot, és
hogyan használhatják a közösségi média dinamikáját” – magyarázza Jasper Visser
változásmenedzserrel,

aki

múzeumoknak

és

különböző

kulturális

intézményeknek,

kezdeményezéseknek segít kialakítani a digitális platformokhoz legalkalmasabb stratégiát
(Márk, 2015).
A holland szakember tavaly egy magyarországi konferencián is hangsúlyozta, hogy a
múzeumok digitálissá válásához nem elég elhelyezni pár LCD-képernyőt és QR-kódot egy
kiállításon, hanem meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyek által a bemutatott tárgyak,
információk – interaktívan, új típusú élményként – akár a látogatók mindennapjába is
beépülhetnek (Márk, 2015).

Letölthető mesterművek:
A múzeumok digitális erőfeszítéseinek legkézzelfoghatóbb eredménye a nagyközönség
számára, hogy a gyűjtemények egyre nagyobb hányada válik online hozzáférhetővé, teljesen
ingyen. A Metropolitan Művészeti Múzeum például tavaly májusban tette gyűjteményének egy
részét weboldalán keresztül. Rembrandt önarcképétől kezdve 20. századi fotográfiákig,
festményekig, különleges tárgyak fényképéiig bármit letölthetnek az érdeklődők viszonylag
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nagy – 10-12 megapixeles – felbontásban. Ráadásul a műtárgyak egy részét kinyomtathatják
otthon 3D-ben is. Igaz, ehhez első lépésben be kell szerezni egy drága 3D-s nyomtatót (Márk,
2015).
A legambiciózusabb múzeumi digitalizációs projekt ugyanakkor jelenleg Hollandia
nemzeti múzeumában, a Rijks-museumban folyik. A múzeum azt tervezi, hogy 2020-ig
digitalizálja teljes, egymillió darabból álló gyűjteményét – Rembrandt és Vermeer
mesterműveitől kezdve a delfi porcelángyűjteményen át a brokát felöltőkig és muskétás
fegyverekig. Jelenleg a gyűjtemény 25 százaléka – köztük csaknem az összes festmény –
elérhető online és letölthető nagy felbontásban, de minden nap új képekkel gazdagodik a
virtuális kiállítótér (Márk, 2015).
A Rijksmuseum digitalizációs projektje nemcsak méreteit tekintve emelkedik ki a többi
közül, hanem abban is, hogy rendkívül progresszív módon közelíti meg a szerzői jogok
kérdését. A művek Creative Commons-os státusza lehetővé teszi a bármilyen formájú
módosítást és a kereskedelmi forgalomban való felhasználást is, így például a németalföldi
remekművek akár iPhone-tokokon, pólókon vagy éppen tetoválásokon is szerepeltethetők. Sőt,
a múzeum kreatív versenyek rendezésével bátorítja is a kísérletező kedvű közönséget (Márk,
2015).
„Komolyan hisszük, hogy a megosztás az új birtoklás, ami azt jelenti, hogy mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a közönség minél szélesebb körben élvezhesse a
gyűjteményünket, akár élőben, akár online” – magyarázta Cecile van der Harten, a
Rijksmuseum digitalizációs projektjének vezetője a The New York Timesnak. Ám bevallottan
nemcsak a kultúrmisszió áll a lépés hátterében, hanem az internet dinamikájából eredő
szükségszerűség is. Amíg a múzeum nem osztotta meg a kincseit, az interneten addig is
cirkuláltak alacsonyabb minőségű reprodrukciók, a hivatalos megosztással viszont legalább
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ösztönözni lehet az embereket arra, hogy a legjobb minőségű képeket használják – vallotta be
Cecile van der Harten (Márk, 2015).
Más híres múzeumokhoz hasonlóan a Rijksmuseum sem tart attól, hogy a széleskörű
online hozzáférés miatt csökkenhet a látogatók száma. Az emberiség történetének fontos
műalkotásait sokan továbbra is meg akarják nézni élőben, hiszen annak valóságos kisugárzása,
varázsa nem hasonítható össze a képernyőn keresztüli virtuális tapasztalással. Az online tárlatok
ráadásul kedvet hozhatnak a múzeum felkereséséhez, illetve segítenek megtervezni a konkrét
múzeumlátogatást. A Rijksmuseum esetében mindezt a számok is igazolják: tavaly
rekordszámú látogató volt kíváncsi a múzeumra, amely 310 millió euróval járult hozzá a
holland nemzetgazdasághoz, és a magánadományok mérete is történelmi rekordot döntött
(Márk, 2015).
A digitalizáció másik nagy előnye, hogy olyan műtárgyakat is megnézhetünk, amelyek
fizikailag nincsenek kiállítva. Az amerikai Smithsonian Intézet két múzeumának
gyűjteményéből például 40 ezer ősi ázsiai és egyiptomi műalkotást digitalizáltak, amelyek
közül sokat eddig egyáltalán nem is merhetett a nagyközönség. Ha a digitalizált darabokat a
valóságban egymás mellé helyeznénk, akkor több mint 300 méter hosszúságnyi helyet
foglalnának el, digitalizálva viszont csak 10 terrabájtot tesznek ki (Márk, 2015).

Személyre szabott kultúra:
A kultúrafogyasztók egyre kevésbé elégszenek meg az uniformizált információközléssel, és
személyre szabottan akarják megismerni a felkeresett ország vagy város értékeit. És ezt
mindinkább meg is tehetik (M.B., 2015).
Egy tipikus turistát ma már el sem tudunk képzelni elektronikus eszközök nélkül: a legtöbb
utazó audioguide-ok, okostelefonok, táblagépek és szelfibotok sűrűjében tűnik fel. A látogatók
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nem egy régi útikönyv sematikus leírása alapján akarják megismerni a környéket, hanem
személyre szabott és különleges információkra vágynak, mintha egy igazi bennszülött kísérné
őket az útjukon. Erre az igényre válaszol a Google's Field Trip, amelynek kulturális tartalmaiért
Európa legnagyobb digitális gyűjteménye felel (M.B., 2015).
Az Europeana, vagy magyar nevén Európai Digitális Könyvtár az Európai Unió multimédiás
elektronikus könyvtárát 2005-ben indította útnak az Európai Bizottság az Európa Könyvtár
továbbfejlesztéseként. Célja az volt, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak az európai
galériák, múzeumok, könyvtárak, levéltárak és audiovizuális gyűjtemények digitalizált
tartalmai. De 2008 óta már úgy gyűjtik a digitalizált információt a kultúra minden területéről,
hogy az a világ bármely tájáról elérhető legyen (M.B., 2015).
A Field Trip alkalmazás pedig ennél is tovább lép eggyel, és a kulturális tartalmak sokkal
személyre szabottabb újrafelhasználását teszi lehetővé (M.B., 2015).

Három országban már megy:
A pilot projekt során sikeresen összegyűjtötték három kiválasztott úti cél – Lengyelország,
Észtország és Svédország – kulturális kincseiről a legfontosabb tudnivalókat. Majd népszerű
éttermek, szórakozási és vásárlási lehetőségek mellett ezeket az információkat egy közös appba
integrálták, így az utazó minden fontos információt megkaphat egyetlen alkalmazástól, ráadásul
mindezt igényei szerint (M.B., 2015).
Telepítéskor kiválaszthatók a minket érdeklő hírcsatornák, például történelem, építészet vagy
életmód. Amikor utazásunk során elsétálunk egy számukra érdekes helyszín előtt, a telefon –
direkt kattintás nélkül – megjelenít egy kártyát a legérdekesebb tudnivalókkal. Az alkalmazás
lehetővé teszi, hogy e felfedezéseket azonnal megosszuk ismerőseinkkel emailben vagy a
közösségi oldalakon (M.B., 2015).
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A tartalmak minőségét garantálja, hogy valódi szakértőktől származnak. Előállításukhoz a
Europeana felkutatta a potenciális partnereket (például múzeumokat, galériákat), hogy
megosszák a náluk felhalmozott tudást. Márpedig e szervezeteknél mély ismeretek gyűltek
össze, hiszen a különféle gyűjtemények gondozása és gazdagítása a profiljuk. E partnereket
nemcsak az információk integrálásában segítették, hanem lehetővé tették számukra, hogy
nevesítve is megjelenjenek az alkalmazásban. A Field Trip információs kártyáján így a tartalom
mellett a partner rövid leírása és logója is látható, illetve egy link, amely segítségével egyetlen
kattintással elérhető a honlapjuk (M.B., 2015).
Az alkalmazás nem csupán a megszokott műfaji keretek közötti választást teszi lehetővé, hanem
a sokkal speciálisabb érdeklődést is kielégíti. Jó példa erre a Spark mozgalom női történelmi
alakokat bemutató projektje. A mozgalom célja, hogy feltegye a nőket a térképre, átvitt és
gyakorlati értelemben egyaránt. Ehhez kitűnően tudták használni a Field Trip alkalmazást,
amelyhez körülbelül 100 inspiráló nő történetét gyűjtötték össze és helyezték el a térképen. A
megfelelő beállítások után az applikáció minden alkalommal jelez, ha egy jelentős női alkotás
vagy történelmi emlékhely mellett haladunk el, sőt szavazhatunk is a kedvencünkre (M.B.,
2015).

Érdemek és hasznok
A Field Trip sikerét jól mutatja, hogy már több mint egymillió letöltésnél járnak, és a többség
pozitívan értékelte az applikációt (a legtöbben 5-ös vagy 4-es értékelést adtak). A Google's
Niantic Labs iPhone-okra és androidos telefonokra, továbbá Google Glassra optimalizálta a
programot (M.B., 2015).
A pilot projekt érdeme nem csupán egy népszerű alkalmazás létrehozása, hanem egy olyan jogi
és technikai keret megteremtése, amely segíti a kulturális javak és információk hosszú távú
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újrafelhasználását, illetve a kulturális intézmények és az online térben mozgó projektek
partnerségét (M.B., 2015).
Ez az együttműködés előrevetíti a kulturális intézmények és a digitális turizmus közös jövőjét.
Az app sikere jól mutatja, mekkora igény van a személyre szabott és könnyen elérhető kulturális
tartalmak előállítására (M.B., 2015).

Digitális Jólét Program (DJP):
A digitalizáció a hétköznapok, a vállalati működés, a nemzetgazdasági folyamatok, és így végső
soron a világgazdaság teljesítményét alapvetően meghatározó jelenséggé vált. A digitális
átalakulás egy átfogó, esélyteremtő társadalmi változás, amelynek középpontjában maguk az
emberek állnak. Magyarország kormánya felismerte ennek az átalakulásnak a fontosságát, ezért
a digitalizációtól nem megvédeni akarjuk a polgárokat és a vállalkozásokat, hanem fel akarjuk
rá készíteni őket.
Magyarország kormánya által 2015 végén – az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló
nemzeti konzultáció, az InternetKon eredményei alapján – elindított, a digitális ökoszisztéma
egészét érintő Digitális Jólét Program (DJP) célja, hogy Magyarország minden polgára és
vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. Magyarországon a digitalizáció
folyamata az utóbbi időben láthatóan felgyorsult, ehhez a Digitális Jólét Program keretében
hozott intézkedések is hozzájárultak. Elkészültek a következő évek digitális fejlesztési irányait
meghatározó stratégiák: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), Magyarország
Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (DES), Magyarország Digitális Startup Stratégiája
(DSS), Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS) és több fontos, európai
viszonylatban is meghatározó döntést hoztunk a digitális ökoszisztéma valamennyi
szereplőjével közösen. Ilyen például az internetezés áfájának két lépésben, 27-ről 18, majd 5
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százalékra csökkentése, amivel Magyarországon lett a legalacsonyabb az internetezés adója az
Európai Unióban.
A Digitális Jólét Program a következő években, az internet mindenki számára történő
hozzáférhetővé tétele és megfizethetősége, az infrastruktúra-fejlesztés, az oktatás digitalizálása
és a többi már megkezdett tevékenysége mellett új területeken is hozzá kíván járulni ahhoz,
hogy Magyarország minél felkészültebb legyen a digitális átalakulásra. Ezért Magyarország
kormánya, széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést követően, 2017. nyarán döntött a
Digitális Jólét Program kibővítéséről, a Digitális Jólét Program 2.0 elfogadásáról. A DJP2.0 a
digitális előnyszerzés stratégiája, hiszen a magyar gazdaság, az állami működés és a magyar
társadalom digitális fejlesztésének szinte valamennyi területén megfogalmaz digitalizációt
támogató programokat.
A digitalizáció jelenti a következő évtized legnagyobb gazdaságfejlesztési programját, a
sikeresség és gyarapodás egyik legfontosabb eszköze. A sikeres digitális átalakulás lehetőséget
teremt arra, hogy Magyarország Európa élvonalába kerüljön. A DJP a következő években is
hozzá kíván járulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen az elkerülhetetlen
digitális átalakulásra. A célunk, hogy Magyarország digitális fejlettségben a 2020-as évek
elejére az Európai Unió tíz legfejlettebb tagállamához tartozzon.

„Online parák”:
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Online parák néven indított kampányt. A szervezők
vloggerek

segítségével

szeretnék

felhívni

a

kamaszok

figyelmét

a

tudatosabb

internethasználatra. A kampány célcsoportja a 11-16 éves korosztály. Kutatások kimutatták,
hogy a gyerekek átlagosan 11,5 évesen kezdik használni a közösségi felületeket. Ezért vált
különösen fontossá e korosztály megszólítása (Gyergyai-Szabó, 2019).
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Magyarországon számos értékes kezdeményezés dolgozik a gyermekek internetes
védelméért. Mindegyik számára alapkérdés, hogyan képes valóban elérni a célcsoportot. Az
egyik lehetséges választ a vloggerek jelentik. Csatornáik az elmúlt években a gyerekek kedvenc
médiumaivá váltak, komoly és hiteles hangot jelentenek ennek a korosztálynak. Ők maguk
huszonévesek is lehetnek, a követőik viszont többnyire tinédzserek. A kampány keretében
kiválasztott vloggerek lifestyle típusú tartalmat hoznak létre, tehát arról mesélnek, hogy mi
történik velük. Magyar Barbi youtuber, influencer például saját esetét elmesélve ad tanácsot a
fiataloknak ahhoz, hogyan álljanak ki saját magukért. Dani pedig a sport stressz- és
konfliktuskezelési erejét ajánlja. A vloggerek tehát személyes életük történeteit adják a
kampányhoz. A kommentekből jól látszik, hogy a fiatalok örülnek ezeknek a témáknak
(Gyergyai-Szabó, 2019).
Négy fő témája van a kampánynak: az internetes megfélemlítés, a jogszerűtlenül
megosztott és az erőszakos tartalom, valamint a személyes adatokkal való visszaélés.
Gyakorlati segítségként a paraoldalon összegyűjtésre kerültek a legnépszerűbb közösségi
oldalak reportolási lehetőségeit. Ha valaki felmegy erre a felületre, egy helyen megnézheti,
hogy egy tartalmat, kommentet, személyt hogyan lehet letiltani vagy törölni. Ha valaki nem
boldogul bizonyos helyzetekben, és tanácsra vagy segítségre van szüksége, felveheti a
kapcsolatot az Internet Hotline-nal (Gyergyai-Szabó, 2019).

DIP – Digitális Immunerősítő Program:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Új Nemzedék Központ széleskörű stratégiai
összefogást, több éven át tartó edukatív programot hirdetett 2017-ben a fiatalok digitális
védelme érdekében (http://www.mydip.xyz).
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A program fő céljai, hogy a fiatalok biztonságos, értékteremtő online környezetben nőhessenek
fel, tudatosabbak legyenek és el tudják kerülni az ellenük irányuló kibertámadásokat. Fontosnak
tartja a program, hogy ne lopják el féltve őrzött adataikat és ne élhessenek vissza azokkal,
valamint ne történhessen meg az, hogy valaki online zaklatás miatt kárt tesz önmagában.
Emellett arra is törekednek a program vezetői, hogy a fiatalok okostelefonjaikat valóban okos
dolgokra használják (http://www.mydip.xyz).

Miért?
-

Mert a fiatalok sebezhetők az online térben, akik ezt a teret saját "otthonuknak" tekintik.

-

Mert védtelenek a kibertérben történő támadások ellen, hiszen nem ismerik önvédelmi
lehetőségeiket.

-

Mert nem teszik meg azokat a biztonsági lépéseket – vagy nem ismerik azokat –,
amelyekkel védettebbé válhatnának.

-

Mert gyakran fel sem ismerik a veszélyes helyzeteket, vagy ha azonosítják is, nem
tudják kezelni, nem tudnak tenni ellene.

Kik vesznek részt a programban?
-

Emberi Erőforrások Minisztériuma

-

Digitális Jólét Program szakértői

-

Új Nemzedék Központ

-

Informatikai óriások

-

Telekommunikációs cégek

-

Kibervédelemmel foglalkozó vállalatok, szakértők

-

Pszichológusok
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-

Bloggerek

-

Vloggerek

-

Zenészek és énekesek

Előzmények:
-

Évente 500 millió felhasználó adatait lopják el kiberbűnözők.

-

Naponta 140 sikeres hekkertámadást hajtanak végre.

-

10 másodpercenként megtámadnak egy otthoni gépet.

-

Világszerte 10-ből 7 fiatal esik áldozatul elektronikus zaklatásnak, főként a közösségi
hálón.

-

Az OECD 2017-es adatai szerint minden 5. magyar diákot zaklatnak valamilyen módon
iskolaidőben.

Eredmények:
-

2017 év végén a Digitális Immunerősítő Program egy vírusvidóval indította el
kampányát, amely megdöbbentő adatokat tárt fel az internetes bűncselekmények
számáról és fajtáíről.

-

2018 elején elkészült a 116 pontból álló gyakorlatorientált javaslatcsomag, amelyen
közel 50 szakértő dolgozott. A Digitális Immunerősítő Csomag kapaszkodót nyújt a
fiataloknak a kiberbűnözők támadásai, az adatlopások és internetes csalások ellen,
erősítve ezzel digitális immunrendszerüket, azaz védekező képességét.

-

2018 tavaszán kifejlesztett és online elérhető DIP teszt a fiatalok, szülők és tanárok
körében is egyaránt nagy sikert aratott. A teszt végén a program generál egy úgynevezett
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Digitális Védettségi Indexet (DVI), amely megmutatja, hogy a tesztet kitöltő személy
mennyire használja tudatosan az internetet, mekkor a védettsége.
-

2018 októberében sajtótájékoztató keretében került bemutatásra a Digitális
Immunerősítő Program és a Nemzeti Bűnemeglőzési Tanács közös adatkisérlet videója.
A videóból kiderül, hogy egy ártatlannak tűnő mozis promócióban megadott adatokkal
hogyan tudnának bűnözők visszaélni, vagy milyen további személyes és érzékeny
információkat lehet kideríteni a közösségi médiából.

-

2019 márciusában elindult a Digitális Immunerősítő Program roadshow-ja, ahol egész
napos programokkal várták a diákokat, a tanárokat és a szülőket. A DIP saját fejlesztésű
offline és online játékok és látványos előadások segítségével világít rá a fiatalok előtt
álló digitális kihívásokra, valamint a közösségi média veszélyeire. A rendezvény része
egy Magarországon egyedülálló hacker show, amelyen a DIP etikus hackerei az
adatlopások lehetséges következményeit is bemutatják. A résztvevők a saját szemükkel
kísérhetik végig, miként csalhatnak csapdába az adatvadászok és lophatják el a teljes
digitális életünket, akár néhány perc alatt.

-

A csepeli roadshow sajtótájékoztatóján mutatták be a pedagógusok számára készített
Digitlis Immunerősítő Kézikönyvet és osztályfőnöki óravázlatot, amely az Digitális
Immunerősító Csomag öt témáját fejti ki és tartalmazza az egyes területeket érintő
kiberbiztonsági, valamint a diákokkal való interaktív kommunikációra szóló
javaslatokat. A kézikönyv segít a tanároknak eligazodni a digitális labirintusban, segít
beazonosítani a veszélyforrásokat és megoldást kínál a biztonságos internetezésre.

Jövő:
-

Országos roadshow

-

Reklám és vírusvideók
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-

Osztályfőnöki órák kiberbiztonság témában

-

Kiberbiztonsági előadások pedagógusok részére

-

Plakát vándorkiállítás

-

Gerilla kampányok

-

Közösségi média aktivitások

-

Törvénymódosítás
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JAVASLATOK
1. A projekt keretében megkezdett hálózatépítés megerősítése, majd bővítése. A hálózati
együttműködés működtetési struktúrájának kidolgozása települési, megyei, országos és
nemzetközi színtéren is.
2. Javasolt egy átfogó, mindenre kiterjedő Ifjúsági Kulturális Stratégia megalkotása,
amelynek révén megkezdődhet a szemléletváltás a fiatalok és a kultúra viszonyának
erősítése érdekében.
3. Nevelési-oktatási intézményekkel történő szorosabb, intenzívebb együttműködés (pl.:
közös programszervezés, tantervi menetrend alakítása, kirándulási lehetőségek
támogatása stb.)
4. Képzési rendszer fejlesztése oly módon, hogy több képzési formában rendelkezésre
álljon képzési lehetőség (megfelelő tematikai kidolgozottsága mentén) a téma iránt
elkötelezett szakemberek számára.
5. Helyi, megyei, országos és nemzetközi szinten meghatározó stratégiai partnerek
felkeresése és bevonása a folyamatokba.
6. Az egyes fejlesztéseknél kiemelt figyelmet kell fordítani azon területekre, ahol magas a
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok aránya. Számukra is mind gyakrabban
elérhetővé kell tenni az egyes kulturális lehetőségeket.
7. Forrásteremtés hátterének megalapozása annak érdekében, hogy a hálózati
együttműködéshez – akár hazai, akár nemzetközi szintű – a közreműködők
tapasztalatcseréjét segítő utazási költségek, tanácsadói / szakértői szolgáltatások,
facilitáló vagy képzési költségek, egyéb költségek finanszírozhatóvá váljanak.
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8. A partnerség további működtetéséhez elengedhetetlenül fontos a hálózati működés
preferálása, népszerűsítése.
9. Ifjúsági

központok

kialakítása,

fejlesztése.

Forrás

biztosítása

a

központok

fenntartásához, működtetéséhez.
10. Pályázati lehetőségek, ösztöndíjrendszerek bővítése a kulturális életben aktívan
résztvevők számára.
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