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DIGITÁLIS NEMZEDÉK  

• Digitális bennszülöttek: telefon, internet, 
wifi, számítógép 

• Digitális jártasság 
• Modern állampolgárság – modern élet 
• Ifjúsággal foglalkozó szakemberek: 

igazodás az új helyzethez: kihívás és 
lehetőség 



DIGITÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA 

• Technológiákhoz való agilis hozzáállás 
• Technológiák proaktív használata 
• Nem az ifjúsági munka egyik módszere, 

hanem a munka minden formájánál 
alkalmazni lehet: 
– Nyitott ifjúsági munka 
– Ifjúsági információs és tanácsadó szolgálat 
– Ifjúsági klubok 



DIGITÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA 

 
• Személyes jelenlét 

 
 

• Online jelenlét 
 
 
 



INNOVATÍV GYAKORLATOK 

• Információk megosztása a közösségi média 
használatával 
 

• Online ifjúsági tanácsadás 
 

• A digitális jártasság támogatása 
 

• Részvétel biztosítása digitális eszközökkel 

 



INNOVATÍV GYAKORLATOK 

· Online kulturális ifjúsági munka támogatása 

 

· Technológiai készségek fejlesztésének 
támogatása 

 

· Digitális játékok használata az ifjúsági munka 
területén 

 



DIGITÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA 

• „Mindenkinek mindenné lettem, – mondja – …mindezt 
pedig az evangéliumért teszem” (Pál Korinthusbeliekhez 
írt I. levél 9. fejezet) 

 
• Abban a korban jelentése: Pálnak a görög és a római 

kultúrához kellett alkalmazkodnia, amelyikben éppen 
tartózkodott, azért hogy le tudjon ülni, és érdemben 
tudjon beszélgetni az athéniakkal és az efézusiakkal 

 
• Ma: talán kitűnően szerkesztene szövegeket és küldene 

üzeneteket Bebo-n keresztül  



DIGITÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA 

• Kultúra – mindig változott, de olyan 
tempóban, hogy lehetőség volt reflektálni 
gyakorlati és lelki hatásaira 

• Ma: a változás követése és a tempó 
csaknem lehetetlen 

• Iparág célzott fejlesztései: új app-ok, 
szoftverek 



ONLINE - OFFLINE 

• „always on” 
• meg kell tanulni a valós időben történő 

reagálást, választ 
• valós én – virtuális én: az új világban 

mindenki az lehet, ami és aki lenni 
szeretne (magasabb, vékonyabb, szexibb, 
akár más nemű) 

• felszabadító és ijesztő 
 



DIGITÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA 
FELADATAI 

• Verseny a közösségért 
– Parókián összegyűlő fiatalok vs. virtuális csoport 
– Őszinte, nyitott beszélgetések 
– Kettő együtt, egymás mellett, egymást 

kiegészítve 
 

• Az identitás kérdései 
– digitális én vs valós én  
– „a valóság felfedezett változatai” 

 



DIGITÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA AZ 
IFJÚSÁG 
EVANGELIZÁCIÓJÁBAN 

• A fogyasztói kultúra markában 
– célzott reklámok vs hitbéli üzenetek 
 

 
• Hit – újragondolt közvetítése 

– rövid bibliai történetek, zsoltárok online ismertetése 
 

 
• Személyes jelenlét 

– valós találkozásoknál telefon mellőzése, „legyetek jelen itt és most” 
 

• Védelem 
– Bárki, bármit megnézhet, bárkivel chatelhet – felviágosítás, 

figyelemfelhívás, negatív esetek ismertetése 
 
 

 
 
 

  



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 
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