Onlány és
Onlegény
kalandjai
egyén és közösség
az online térben

gyakorlatok egy
digitális
kompetenciafejlesztő
képzéshez

Ki szánjon időt ennek a füzetnek az elolvasására?
Ez a kis füzet egy irányvonal, egy csapás, amit azért
jelöltünk, hogy a kamaszokkal közösen beszélgethessünk,
igazán tematizálhassuk az online téri identitást. Nem
akarjuk, mert nem is tudjuk megmondani, hogy hogyan
kellene viselkedni, hogyan és mit szabad csinálniuk.
Beszélgetni akartunk a kamaszokkal arról a témáról,
amelyet ha akarunk, ha nem életük és életünk szerves
részét képezi. A vitakultúrát elevenítettük fel, azt, hogy nem
egy nagy igazság, hanem sok személyes igazság, nézőpont
és történet létezik, figyeljük ezeket az igazságokat és
beszélgessünk, valóban dialogizáljunk egymással.
Kamaszokra szabott foglalkozási kézikönyv ez, amelyet
főképp osztályfőnöki órákon, ifjúsági programokon,
táborokban lehet bevetni.
A füzetben bemutatott gyakorlatokat először mi igazi,
kontakt képzésben képzeltük el, úgy építettük fel. Öröm
volt, hogy működik online is.
Bátorítani szeretnénk minden pedagógust, tanárt, tanítót,
közösségvezetőt, szabadidős programszervezőt, ifjúsági
munkást, lelkészt, hogy használja ezt a kis segédletet,
mintegy alapot, amiből a gyakorlatokat ő a saját közössége
igényeire tud szabni.
Az Onlány és Onlegény kalandjai képzés facilitátorai:
Szabó Ivett és Péter Blanka.
Bátran keresse a Grund Community Egyesület munkatársait
a képzéssel kapcsolatos kérdés, kérés, tisztáznivaló esetén.
grundschool.com
grundschool@gmail.com
FB: Grund School

ismerkedés: online ujjösszetevős
30 perc
csoportos beszélgetés / páros beszélgetés online szobákon belül,
többszörös párcserével

Ismeritek az ujjösszetevős játékot? Egy nagy térben
járkálva, mikor találkozunk valakivel, összetesszük az
ujjbegyeinket, és csak azután engedhetjük el egymást, hogy
válaszoltunk a foglalkozásvezető által megadott kérdésekre.
Játsszuk ezt most el az online térben is!
Mi
Mi
Mi
Mi

tesz boldoggá?
az, ami a leginkább kihoz a sodromból?
az, amire az elmúlt időben jöttem rá?
a legfurább, legindokolatlanabb félelmem?

Ez a bevezető feladat főleg a kevésbé összeszokott
csoportoknak élvezetes, de jól működő osztályközösségeket
is segíthet a ráhangolódásban, ha behozunk és átbeszélünk
egy izgalmas kérdést.
Ha nagycsoportos beszélgetést választasz, több kérdést
bevonva, egyszerre csak egy kérdést dobj fel, hogy ne
legyen ez egy egszerű felsorolás - ugyanakkor nehéz lesz
20-30 perc alatt végezni ezzel a gyakorlattal, ha mindenki
hosszú történeteket oszt meg magáról, erről beszélj a
csoport tagjaival!

Félelmek és lehetőségek
20-30 perc
egyéni (padlet vagy más, névtelenül és regisztráció nélkül
szerkeszthető felületen), majd csoportos beszélgetés

Mi a legnagyobb félelmed a közösségi platformok használata
kapcsán?
Számodra mi a legfontosabb lehetőség, amit ugyanezek a
platformok megteremtenek?

Miután a résztvevők egy névtelenül szerkeszthető felületen
megosztják a gondolataikat, hagyj pár percet, hogy
elolvashassák egymás válaszait is. Második lépésként kezdd
el felépíteni a csoport közös kiindulópontját.
Reflektálj a válaszokra összegző gondolatokkal és
előremutató kérdésekkel: milyen tényezői vannak a
felmerülő félelmeknek, honnan eredhetnek, milyen módon
válnak valódi veszélyforrássá, milyen viszonyban állnak a
lehetőségekkel? Fedezd fel a csoportod nyelvét és
tudásszintjét, hogy minél jobban alkalmazkodhass hozzájuk!

Ki vagy te?
20-30 perc
egyéni (padlet vagy más, névtelenül és regisztráció nélkül
szerkeszthető felületen), majd csoportos beszélgetés

Mi alapján döntöd el, hogy egy offline eseményen elkezdesze ismerkedni egy idegennel, aki bemutatkozik? Mi alapján
döntöd el, hogy válaszolsz-e egy idegen üzenetére,
ismeretségi felkérésére egy közösségi platformon?

Miután a résztvevők egy névtelenül szerkeszthető
felületen megosztják a gondolataikat, hagyj pár percet, hogy
elolvashassák egymás válaszait is. Második lépésként kezdd
el felépíteni a csoport közös kiindulópontját. Reflektálj a
válaszokra összegző gondolatokkal és előremutató
kérdésekkel.
Az online/offline ismerkedés témájánál érdemes személyes
történetekre is rákérdezni, a résztvevők mindig izgalmas
példákat hoznak szerencsés és tartós online barátságokra és
kevésbé sikeres online majd offline randikra.
Kerüld a fekete-fehér következtetéseket, ez a beszélgetés
azáltal válik értékessé, hogy gondolkodásra bírjuk a
résztvevőket: mit keresek egy emberben, mikor először
beszélgetek vele, hogyan befolyásolja ezt az a médium, amin
keresztül kapcsolatba lépünk, milyen óvatosságra intő
jelekre jó figyelni, (…) ?

Ki vagyok én?
20-30 perc
egyéni (papír, írószer), majd csoportos beszélgetés

1. Ki vagyok én? Mi az a 6 jellemvonás, tulajdonság, ami
leginkább meghatároz engem?
Külső vagy belső? Hobbi vagy életre szóló álom? Bármelyik
jöhet!
2. Ki vagyok én a Facebook/Instagram (legaktívabban
használd platform) profilom alapján? Mi az a 6
legszembetűnőbb vonás, ami 2-3 percnyi tanulmányozás
után leszűrhető a profilomról? Milyen adatokat osztok meg
magamról, ki láthatja azokat, milyen típusú posztjaim
vannak?
3. Reflexió: milyen viszonyban áll a két lista? Mennyire
érzem magaménak őket? Milyen
területekről származnak ezek, minek függvényében
hatoráztam meg magamat? Milyen érdekességet fedeztem
fel a gyakorlat során? Nehéz volt meghatározni magamat
valamelyik szempontból, vagy meglepően könnyű?
A feladatot lépésenként érdemes bevezetni, megvárva, míg
egy-egy lépést mindenki befejez. Fontos már az elején
kiemelni, hogy a listák tartalmát nem kell egymással
megosszák, legyenek őszinték magukkal. A megbeszélést
akár a saját reflexióddal indíthatod, ez segíthet a
bizonytalanabb csoportokban.

Naplóírás
20+15 perc
páros, majd egyéni feladat

1. Páronként beszélgessetek, meséljetek magatokról a
következő kérdéssorból kiindulva: A személyiségednek mely
részét érzed a legérzékenyebbnek? Mi a te sebezhető
pontod? Hogyan érzékeled, látható-e ez mások számára?
Teszel azért, hogy látható vagy láthatatlan legyen? Mivel
magyarázod magadnak a hozzáállásodat? Mikor vagy mitől
érzed magadat sebezhetőbbnek? Milyen eszközökkel
ellensúlyozod, kompenzálod ezt? Milyen hatással van rád
ebből a szempontból a közösségi média használata?
Hallgassátok egymást figyelemmel és megértéssel.
Figyeljetek saját és párotok határaira, ne erőltessetek
magatokra vagy egymásra egy-egy témát, kérdéskört!
2. Második lépésként, a beszélgetésetek alapján írj a párod
nevében egy naplóbejegyzést! Miután
sikerült befejezzétek, küldjétek el egymásnak!

Bizalmat és érzékenységet igénylő feladat. Olyan csoportba
vidd ezt a feladatot, ahol biztos vagy benne, hogy nem élnek
vissza egymás
bizalmával. Ugyanakkor jó alkalom lehet a közelebbi
viszony kialakítására egy olyan közösségben, ahol
feszültségeket érzékelsz.

Közösségek
20 perc
egyéni (padlet vagy más, névtelenül és regisztráció nélkül
szerkeszthető felületen), majd csoportos beszélgetés

Gondolj egy közösségre, amelynek szeretsz a része lenni!
Milyen feltételeket kell/kellett teljesítened ehhez?

Miután a résztvevők egy névtelenül szerkeszthető felületen
megosztják a gondolataikat, hagyj pár percet, hogy
elolvashassák egymás válaszait is. Második lépésként kezdd
el felépíteni a csoport közös kiindulópontját. Reflektálj a
válaszokra összegző gondolatokkal és előremutató
kérdésekkel.
Fűzd tovább a beszélgetést: Az eddig tárgyalt online
platformok hogyan működnek közösségkként? Milyen
természetűek, milyen feltételeket kell teljesítenünk, hogy
részeseik legyünk? Miben hasonlítanak vagy különböznek a
klasszikus közösségeinktől (baráti, családi,
sportközösségek, stb)? Hogyan hat az online tér az
összeszokott közösségeinkre?

Vita – eszik vagy isszák?
10+15 perc
videó megtekintése, majd közös beszélgetés

Daniel H. Cohen: A vita kedvéért – TEDxColbyCollege:
https://www.ted.com/talks/daniel_h_cohen_for_argument_s_
sake/transcript?source=facebook&language=hu
Mit gondolsz arról, amit Daniel H. Cohen a közösen
megtekintett videóban elmond? Egyetértesz, vagy
vitatkoznál vele? Van olyan gondolat, érdekesség, amit
magaddal viszel ebből a videóból?
Szerinted milyen az egészséges vita? Te jó vitapartner
vagy?
Lehet-e online vitázni privátban, esetleg csoportokon belül,
vagy nyilvánosan?
Mi változik az élő vitához képest, melyek az előnyök,
hátrányok? Mi történik az indulatokkal, ki veszi fel a
nagyobb mellényt? Hol könnyebb félreérteni egymást,
miért?

A fenti videó sok irányba mutat, így az ezt követő
beszélgetés is számtalan módon levezethető. Az általunk
megadott kérdések csak pár variációt fednek le, építsd a
beszélgetés ívét a csoport igényei szerint!

Mi a nyilvánosság?
15-20 perc
egyéni (menti.com), majd csoportos beszélgetés

Mi jut eszedbe a nyilvánosságról? Válaszolj néhány kulcszó
megadásával!

Miután a résztvevők egy névtelenül szerkeszthető
felületen megosztják a gondolataikat, hagyj pár percet,
hogy elolvashassák egymás válaszait is.
Második lépésként kezdd el felépíteni a csoport közös
kiindulópontját.
Reflektálj a válaszokra összegző gondolatokkal és
előremutató kérdésekkel: mi tartozik a nyilvánossághoz,
milyen információk? Ki adhat hozzá, milyen szereplők? Mi
ma a nyilvánosság tere? Milyen következményekkel jár, ha
a közösségi platformokat nevezzük meg nyilvános térként?

A nyilvánosság kérdése sokaknak nehezen megközelíthető
témának tűnhet, figyeld a csoport tájékozottságát, adaptáld
ehhez a gyakorlatot.
Adj támpontokat, amivel rájöhetnek, mindannyian tudunk
valamit a nyilvánosság természetéről, működéséről!

Vitázzunk!
15+15 perc
kiscsoportos (max. 5 fő) munka, majd közös vita

Érvelj a következő állítás mellett/ellen:
A felhasználók javát szolgálja az, hogy a Facebook az
általa kidolgozott szempontrendszer szerint korlátozhatja,
vagy teljesen meg is szüntetheti egyes tartalmak vagy
felhasználók láthatóságát.

A gyakorlat három részből áll. Első lépésként beszéld meg a
csoporttal a tételmondattal kapcsolatos kérdéseket. Lesz, aki
nehezebben érti meg, hogy mire vonatkozik, hozz példákat problémás
helyzetekre. Túl bonyolultnak találod ezt a tételmondatot? Alakítsd át
vagy cseréld le a csoportnak megfelelőbb állításra!
Ezt követi a csoportmunka, a csoportok a tételmondat
mellett/ellenében fogalmaznak meg érveket, és felkészülnek az őket
érő lehetséges ellenérvekre. Fontos, hogy azonos számú csoport
képviseljen egy-egy álláspontot, és az is, hogy te mint
foglalkozásvezető határozd meg, ki melyik oldalon áll. A
szervezettebb vita érdekében, mindegyik csoport válasszon két
szószólót.
Harmadik lépésként újra egy térbe kerülnek a résztvevők. Vezesd be
a vitát, határozd meg a játékszabályokat: figyeljünk egymásra, ne
domináljuk le a beszélgetést, engedjünk mindenkit szóhoz jutni,
próbáljunk meg egymás érveire válaszolni, ne támadjunk és ne
személyeskedjünk, stb. Eztán tégy egy lépést hátra, kezdődhet a vita!
Csak akkor szólj közbe, ha úgy érzed, a beszélgetés moderálása
nélkül irányt téveszt a tevékenység!
Mikor a résztvevők kifogytak az érvekből vagy elfáradtak, zárd
összegzéssel a gyakorlatot: nincs nyertes vagy vesztes, hiszen ez egy
nagyon aktuális helyzet, ahol mindkét oldalon sok valós érvet fel lehet
sorakoztatni; a cél az, hogy tájékozódjunk, kérdezzünk és segítsük
egymást.

A gyakorlatok során számos izgalmas kérdéskör
felmerülhet, ha nagyobb érdeklődést érzékelsz valamelyik
iránt, szervezz köré egy foglalkozástömböt!
Néhány irány, ami felbukkanhat:
Realitás kérdésköre: egyáltalán hogy jut el hozzánk egy
infó? Mi jut el? Mit jelent az, hogy véleménybuborék?
Milyen viszonyban áll ez a valósággal?
Mit jelent ma a szólásszabadság? Mit jelenthet a
hozzáférhetőség szabadsága? Milyen viszonyban van ez a
kettő?
Te mint felhasználó, hogyan tudsz hozzájárulni a párbeszéd
kialakulásához, egy valós nyilvános tér létrejöttéhez? Mire
jó az ellentétes vélemények követése, a saját álláspont
nyilvános megosztása?

Zárás
10 perc
csoportos összegzés

Mi kell ahhoz, hogy biztonságban érezd magad egy online
platformon? Hogyan tudsz ehhez hozzájárulni?
Kapcsold vissza ezt a kérdést oda, ahonnan indultatok, a
félelmekhez! Így egymás és saját félelmeikkel kapcsolatban
is megfogalmazhatnak egy-egy gondolatot, és egymásnak is
hasznos tanácsokat adhatnak.

Zárás +1

Folytasd: Hálás vagyok nektek, amiért..
Ez az egyszerű zárókör akkor működik a legjobban, ha
megadjuk a ritmusát! Szólíts meg valakit, aki elkezdi a sort,
majd ő is adja tovább egy általa választott személynek, így
várakozás nélkül érhet körbe a mondat.

Utószó
Az internet megjelenése után alig néhány évtizeddel nem
tudom magabiztosan állítani, hogy az életünknek maradt
volna olyan területe, melyet ne alakított volna át és
forgatott volna fel radikálisan, hiszen mindennek (akár az
identitásunknak is) a dinamikáját meghatározza és
újrastrukturálja; tehát pozitív vagy negatív előjel nélkül:
hatással van ránk és életünkre.
Csak akkor nem vagyunk kiszolgáltatottak, ha tisztában
vagyunk vele, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk,
ha
tisztában
vagyunk
vele,
hogy
minden
megnyilvánulásunknak nyoma és következménye van, ez
tehát egy teljesen újszerű felelősség elé állítja már az
egészen fiatal generációt is. Jelenlétünk nem várt
nyilvánosságot is kaphat, aminek megvannak a maga
veszélyei, a kiút pedig nem lehet az ignoráns
elhatárolódó magatartás.
Sokkal aktívabb szereplői kell legyünk ennek a
történetnek (lévén, hogy ez már a saját történetünk is), a
kivonulás helyett tehát egy tudatos jelenlétre érdemes
inkább
törekednünk.
A
képzés
során
ennek
szükségességére, aggasztó aktualitására és különböző
lehetőségeire próbáltuk felhívni a figyelmet.
Az egyes dilemmákat igyekeztünk árnyaltan, a maguk
komplexitásában megjeleníteni. Kérdésfelvetéseink
apropói, a tematizálás alapjai legtöbbször a csoportok
egyes tagjainak személyes tapasztalatai voltak, így
sikerült igazán közel vinni hozzájuk a témát és valóban
hozzájuk beszélni.

Ha az online közeg működési mechanizmusát nem is
tudjuk megváltoztatni, a saját viszonyunkat hozzá igen,
ennek pedig az egyes aspektusok, problémák és kérdések
körültekintő végiggondolása lehet az egyik első lépése.
Képzésünk legfontosabb célkitűzései tehát ezek voltak: a
tudatosítás,
az
elgondolkodtatás
és
az
együtt
gondolkodás, hiszen úgy véljük, ezek a biztonságos
internethasználat legalapvetőbb tényezői.
Az már az élet furcsa humorának tudható be, hogy a
járványügyi előírások miatt végül ezzel a projekttel is
stílusosan
az
online
térbe
kényszerültünk,
videókonferenciára cserélve a fizikai jelenlétet, így talán a
tervezettnél is hangsúlyosabbakká és látványosabbakká
váltak az online kommunikáció hiányosságai és
lehetőségei.
Péter Blanka

