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A 21. századi szülő
Előszó

Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a
számítógépek  (összefoglaló  nevén  az  IKT,  az  infokommunikációs  technológia)  világában.
Elsődlegesen azzal foglalkozik, hogy miként segítheti ez a technika a tanulást. Nem foglalkozunk az
internetbiztonság  kérdésével  (akit  ez  érdekel,  keresse  fel  a  Helló  Háló  oldalt),  az  internetes
zaklatással,  ezek  helyett  arról  írunk,  hogyan  lehet  ezeket  az  eszközöket  a  hatékony  tanulás
szolgálatába állítani.

Maga a könyv tulajdonképpen három részből áll (ezek a színek alapján is különböznek):

– az első rész (Digitális nemzedék) egyfajta elméleti bevezető arról, hogy miként is változtathatja
meg az új technika a mindennapokat, miben különbözik a mostani generáció a korábbiaktól;

– a második részben (IKT a tanulásban) nagy, általános témák köré csoportosítva beszélünk az
IKT használatáról a tanulásban, például arról, hogy milyen az IKT-val támogatott tanulásmódszertan
vagy a tanulási motiváció felkeltése IKT-eszközökkel;

– a harmadik rész (Ötletgyűjtemény) konkrét tantárgyakhoz ajánl IKT-megoldásokat, tartalmakat,
ezeket  akár  egy  az  egyben  meg  is  lehet  mutatni  a  nagyobb  diákoknak,  hátha  kedvük  támad
valamelyiket kipróbálni.



A három részt akár külön is lehet olvasni, mindenki ott fog hozzá, ahol éppen kedve van, ha az a
baj, hogy a gyereknek nincs kedve tanulni, érdemes az IKT a tanulásban című résszel kezdeni, ha a
holnapi angolórára kellene valamit villantania a gyereknek, az Ötletgyűjteményt kell megnézni.

Reméljük, hogy minden szülőtársunk talál valami hasznosat!
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Digitális nemzedék
Bevándorlók és bennszülöttek

Közhely,  hogy  rohamosan változó  világban élünk,  csak
kapkodjuk a fejünket, ahogy évről évre újabb és újabb kütyük, technikai megoldások jelennek meg.
Körülvesz minket, meghatározza mindennapjainkat a digitális világ. Szokás mondani, hogy ebben a
világban mi, felnőttek csak bevándorlók vagyunk, míg a gyerekeink igazi digitális bennszülöttek (ők
lennének  a  Z-generáció).  Gyakori  beszédtéma az  is,  hogy  a  gyerekek  mennyivel  jobbak  az  új
eszközök használatában, mennyivel ügyesebben kezelik a mobiltelefont, a számítógépet, a webet.
Ahogy minden közhelyben, természetesen ebben is van némi igazság, de érdemes megkapargatni,
hogy valójában mennyi is.

Mi, a könyv szerzői tanárok vagyunk, olyan tanárok, akik örömmel használnak számítógépet,



internetet a tanításban, mindennapi tapasztalatunk, hogy a bennszülöttek nem feltétlenül ismerik
olyan jól  ezt a vidéket,  mint gondolnánk. Magabiztosabbak a használatában, de nem feltétlenül
ismerik minden lehetőségét. Vannak köztük olyanok is, akik valódi technofóbok. Általánosságban
elmondhatjuk, hogy miközben az új technikákat gyorsan felhasználják a szórakozáshoz, ritkán fordul
meg a fejükben, hogy a tanulásban miként lehetne hasznosítani. Mindennapi tapasztalatunk, hogy
olyan oldalakat és olyan eszközöket, megoldásokat tudunk mutatni a gyereknek, amelyek számukra
is újak, sőt gyakran meglepőek is.

A szuperintelligens és mindenben járatos digitális bennszülött, aki már három évesen lekörözi az
informatikusokat  is  a  számítógépek használatában,  ha létezik  is,  legalábbis  olyan ritka,  mint  a
szuperintelligens  csodagyerek  általában.  Az  átlagos  gyerek  biztosan  bátrabban  vág  bele  az  új
technológia világába, de jobbára számára is ugyanolyan ismeretlen terep ez, mint a felnőtteknek.

Ez az új technika azonban mindenkinek sokat segíthet, gyereknek, felnőttnek egyaránt. Ebben
próbálunk segítséget nyújtani ötletekkel, leírásokkal.

 

Digitális gyerekek
Mielőtt belevágunk a konkrétumokba az új technológia felhasználásáról, egy kicsit beszéljünk

arról is, hogy vajon miben és mennyiben változtatták meg a világot ezek a vívmányok, mennyire
mások a mai gyerekek, mint akár mi, a szüleik voltunk. Gyakran hallható, hogy ezek a gyerekek már
egy virtuális világban élnek, a Facebookon lógnak, és más a viszonyuk a valósághoz, mint nekünk. Ez
sok szempontból igaz is lehet, de talán éppen a Facebook a legrosszabb példa erre. Emlékeim szerint
mi délutánonként a telefonon lógtunk, és órákon át beszélgettünk egymással, pedig csak fél órával
korábban váltunk el az iskola előtt.

Vannak azonban dolgok, amelyek valóban megváltoztak, amelyeket érdemes figyelembe vennünk,
ha a mai gyerekekről, a mai gyerekek tanulásáról van szó.

A  legfontosabb  talán,  hogy  megtört  a  szövegek  hegemóniája.  Míg  korábban  az  információ
elsődlegesen szöveges formában érkezett hozzánk és különlegesség volt, ha az ember moziba ment,
leste, hogy mikor adnak valami érdekeset a tévében, mára már a képi információközlés majdnem
olyan fontossá vált, mint a szöveg. Ebben a YouTube és az iPodok megjelenésének volt döntő szerepe.
Nemcsak abból áll ez a változás, hogy mostantól bármiféle filmet könnyen elérhetünk, hanem abból
is,  hogy mi magunk is  sokkal  könnyebben tudunk kommunikálni  filmben és hangban egyaránt.
Diákjaim  közül  sokan,  ha  valamilyen  információt  keresnek  (pl.  hogyan  kell  összerakni  egy
szerkezetet) már nem is a Google-t nyitják meg, hanem a YouTube-ot.


