
Ami kor a weben bön gé szünk, egy sze -
rû ke re sõ kér dés re olyan fo lyó irat ok vál -
hat nak pil la na tok alatt, tel jes ak tu á lis
tar tal muk kal, összes ko ráb bi lap szá muk -
kal el ér he tõ vé, me lye ket sem könyv tár -
ban, sem sar ki bolt ban so ha nem ta lál -
tunk vol na meg, mert nem is ke res tük
vol na (és nem fel tét le nül azért, mert tud -
juk, hogy ott ilye nek nin cse nek). A
weben sem ke res sük, in kább csak rá ta lá -
lunk. Vé let len és szó sze rin ti egye zés –
én en nek kö szön he tem ezt a di gi tá lis
kom pe ten ci ák kal fog lal ko zó nor vég fo -
lyó ira tot. Mind ez pe dig el gon dol kod tat
afe lõl, hogy csak a hi vat ko zá sok rend -
sze ré ben (egyik bib li og rá fi ai té tel tõl egy
má sik hoz, majd egy har ma dik hoz jut va)
épül-e a tu dás, vagy ér de mes a vé let len
ki zá rá sá nak más al ter na tí vá it is üzem be
he lyez ni. A Nordic Jo ur nal of Digital
Literacy (NJDL) leg újabb szá má ban a for -
rá sok ke re sé sé nek, hasz ná la tá nak tu dás -
ala kí tó ha tá sá ról is szó van.

A NJDL egy nyílt hoz zá fé ré sû (open
access) tu do má nyos fo lyó irat, tar tal -
mai sza ba don hoz zá fér he tõk az ér dek -
lõ dõk szá má ra a weben, leg utób bi szá -
ma itt el ér he tõ: http://www.idunn.no/
file/pdf/66706049/dk_2014_02_pdf.pdf

A 2006 óta ne gyed éven ként meg je -
le nõ, elõbb nor vég és an gol, nap ja ink -
ban ki zá ró lag an gol nyel vû cik ke ket
köz lõ lap az in for má ci ós és kom mu ni -
ká ci ós tech no ló gi ák okoz ta vál to zá sok,
il let ve az ok ta tás tech no ló gi ai vo nat ko -
zá sa i nak tár gya lá sá ban, ezek re vo nat ko -
zó ku ta tá sok be mu ta tá sá ban ér de kelt.

A leg fris sebb szám té ma kö re a ta -
nu lás elem zés, az adat fel dol go zás nak
olyan ku ta tá sai, me lyek az in for má ci ó -
tól át ha tott, tu dás ala pú tár sa da lom
kon tex tu sá ban sze mély re sza bott ok ta -
tá si for má kat, ha té kony el sa já tí tá si mó -
do za to kat, köz vet len vissza csa to lá si le -
he tõ sé ge ket ígér nek.

Ezen be lül Helge I. Strømsø és Ivar
Bråten ta nul má nya (Students’ Sourcing
While Reading and Writing From Mul-
tiple Web Documents) az el mé lyü lõ ta -
nu lás ról, il let ve az in for má ció ke re sés -
sel, a kü lön bö zõ for rá sok ke ze lé sé vel
(sourcing), ér té ke lé sé vel kap cso la tos
kész sé gek rõl szól. Öt ven egy hall ga tó -
nak kel lett írás ban be szá mol nia ar ról,
hogy mit tud a mo bil te le fo nok mû kö -
dé sé rõl, azok egész ség re gya ko rolt ha -
tás ról és ar ról, hogy a ku ta tók ho gyan
mé rik azt, hogy a mo bil te le fo nok ká ros
ha tás sal van nak-e az egész ség re. Utá na
kü lön bö zõ mû fa jú, a fen ti kér dé se ket
tag la ló szö ve gek el ol va sá sa után kel -
lett össze fog lal ni uk a cik kek tar tal mát.
A szer zõk a hi vat ko zá si for má kat rang -
so rol ták, és azt ál la pí tot ták meg, hogy 
a hall ga tók ké pe sek be azo no sí ta ni for -
rá so kat, de sok szor nem tud nak kü -
lönb sé get ten ni a kö zött, amit az ol va -
sott szer zõ ál lít, és a kö zött, ami re az
hi vat ko zik. Amennyi ben egy más nak
el lent mon dó ál lí tá sok kal ta lál koz nak 
a kü lön bö zõ do ku men tu mok ban, ak kor
in kább meg jegy zik, hogy me lyik in for -
má ció hon nan szár ma zik, de amúgy
nem épí tik fel a fe jük ben azt, hogy „ki
mon dott mit, és ez mi lyen vi szony ban
van az zal, amit más for rá sok ál lí ta nak”.
A for rá sok meg fe le lõ ke ze lé se pe dig
nem csu pán az aka dé mi ai pá lya fu tás
so rán kulcs fon tos sá gú, ha nem min den -
nap ja ink nak is meg ha tá ro zó kész sé ge
le het, hi szen ál lí tá sok hi te les sé ge, in -
for má ci ók mi nõ sé ge, ér té ke sok szor a
fel hasz ná lók be lá tá sán, sourcing-kom-
petenciáin mú lik.

Daniel Schofield ta nul má nya (Young
People Exploring Their Me dia Expe-
riences. Mediagraphy as a Reflection
Tool in Upper Secondary School) a mé -
dia grá fia mód sze ré vel mu tat ja meg,
ho gyan te he tõk fi a tal mé dia hasz ná lók talló
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a mé dia tör té net ré sze se i vé és ez ál tal
érett(ebb) médiafelhasználókká. 

Stefanie A. Hillen a szá mí tó gép pel
tá mo ga tott együtt mû kö dõ ta nu lás pe -
da gó gi á já ról ír (The role of discussion
boards in e-collaborative learning envi-
ronments (CSCL) – What kind of sup-
port can they provide?), Tryggvi Thaye
pe dig a ta nu lá si-ta ní tá si kör nye ze tek -
rõl, il let ve ar ról a fo lya mat ról, aho gyan
olyan op ti má lis ta nu lá si-ta ní tá si kör -
nye ze te ket ter vez he tünk, me lyek meg -
va ló sul nak – vagy nem – egy el kép zelt
jö võ ben (Constructing Optimal Futures
for Education). Be szél pél dá ul ar ról,
hogy az al ter na tív jö võk (a kö zel jö võ -
ben vár ha tó ese mény le het sé ges for ga -
tó köny ve i nek) el gon do lá si ké pes sé ge
erõt ad hat ah hoz, hogy vál toz tas sunk 
a dol gok hoz va ló hoz zá ál lá sun kon, és
új meg ol dá si út vo na la kat pró bál junk
ki. Ezt a faj ta kre a ti vi tást kel le ne fel -
hasz nál nunk ak kor is, ami kor kol lek tív
ér té kek alap ján épít het nénk fel pre fe -
rált jö võ ké pe ket a tech no ló gi ai le he tõ -
sé gek (pil la nat nyi) fi gyel men kí vül 
ha gyá sá val. A „de sign thinking” olyan
fo lya mat len ne, amely kre a tív öt le tek
ki ta lá lá sát, gya kor lat ba ül te té sét szor -
gal maz ná. Az öt alap lé pés: em pá tia,
meg ha tá ro zás, ötletelés, pro to tí pus ké -
szí té se, tesz te lés. A vég kö vet kez te tés
sze rint kre a tív em be rek nek kel le ne
meg ha tá roz ni uk, mi lyen ta nu lá si-ta ní -
tá si kör nye ze tek mû köd je nek a jö võ -
ben, és õne kik kel le ne mind azo kat ins -
pi rál ni uk, akik ren del kez nek a meg fe -
le lõ erõ for rás ok kal ezek ki vi te le zé sé re.

A ta nul má nyok meg ér té sé hez ép -
pen azok hoz az esz kö zök höz kel lett 
fo lya mod nom, ami ket ele mez nek (szá -
mí tó gé pet hasz nál nom, ke res nem a
weben, al ter na tív for rá so kat fel ku tat -
nom). En nek kö szön he tõ en meg tud tam
pél dá ul, hogy míg Nor vé gi á ban a la -
kos ság 80%-a hasz nál ja na pi rend sze -
res ség gel az internetet, ad dig Ro má ni á -
ban ez a szám 64,7% (www.insse.ro).
Olyan fo gal ma kat is si ke rült fel tér ké -
pez ni, mint a di gi tá lis õs la kos, a di gi tá -
lis be ván dor ló, az internetpedagógus
vagy a „szetelés”. Több ke re sés so rán 
is az Is ko la kul tú ra cí mû fo lyó irat va la -
me lyik szá má nak tar tal má nál kö töt tem
ki (http://www.iskolakultura.hu). Az is
ha mar ki de rült, hogy a mé dia grá fia ter -
mi nust Schofield a mé dia hasz ná lat-ku -
ta tás mód sze re ként ér ti Rantanenre
(The media and globalization. Lon don,
Sage, 2005.) és Vettenrantára (NJDL
2011/6.) hi vat koz va, de a ki fe je zés
hasz ná la tos egy má sik je len tés ben is:
amennyi ben a fel hasz nált for rá sok kü -
lön bö zõ mé di u mok hoz tar toz nak, az
iro da lom jegy zék vagy bib li og rá fia ter -
mi nu so kat vált ja fel.

A NJDL je len tõ sé ge ab ban áll, hogy
ki emel né hány nyom vo na lat a di gi tá lis
kor nagy adat hal ma zá nak (big data)
nyom vo nal szö ve vé nyé bõl, ref lek tál a
ki ala kult hely zet re, és kész sé ge ket, ké -
pes sé ge ket tesz tel, me lyek el mé lyí té se
(Vannevar Bush nyo mán) si ke res
nyom vo nal vá gók ká fej leszt het ben -
nün ket is. (Nordic Jo ur nal of Digital
Literacy 2014. 2. sz.)

Ármeán Otí lia
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