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Rövid leírás
A hálózatépítés (ismeretségi körök, kapcsolatépítés, tapasztalatcsere) a szakmai karrierlpítés
egyik legfonotsabb eszköze. Fontos, hogy szem előtt tartsuk: a hálozatépítés a saját munkánk
hatékonyságnövelésére és karrierépytsésre is használható. Idő, gondolat, proaktivitás
befektetésre van szükség annak értekében, hogy ezek hosszútávon megtérüljenek.
Ugyanakkor a hálózatépítés a felnőttoktatás egyik fontos motivációs elemének tekinthető. Az
elmúlt években nagy irodalma volt az olyan nem egyértelmű, de igen fontos résztvételi
motivácios elemeknek, melyek fejlesztik a felnőttek tudását és készségeit es jelentős mértékben
kapcsolódnak a kapcsolatépítés elemeihez (mások által való elismerés igénye, társadalmi
elfogadottság, meglévő közösségi hálózatok építése, tudásépítés es kapcsolatépítls közösségi
hálózatok segítségével). Ebben az értelemben a jelenlegi online közösségi hálózati
alkalmalmazások (web 2.0) kulcsofontosságú szerepet játszanak az élethosszig tartó tanulásban
es a szakmai fejlesztésben. Olyan folyamatos és azonnali lehetőséget biztosítanak a
tapasztalatcserére, ami hozzájárul új tudás megszerzéséhez pénzügyi befektetés nélkül. Az
elmúlt évek speciális fejlesztésű eszközei es mobil‐alkalmazásai a mobilhálózatok térhóditásával
a közösségi hálózatok integrálásával jártak.

Teljes gyakorlat
Ez a gyakorlat az OPEN DISCOVERY SPACE Portal (ODS)‐al együttműködésben jelenik meg.
Az ODS elsőként törekszik arra, hogy létrehozzon egy Európát lefedő online oktatási
tananyaggyűjteményt az iskolai oktatásban. Az ODS tanárokat is összeköt széleskörű képzéseinek
es oktatási tartalmainak köszönhetően, valamint különböző online közösségeket kapcsol össze,
ahol a résztvevők zártkörű vagy nyilvános csoportokat hozhatnak létre. Ezekben a csoportokban
formális és infomrális kapcsolatteremtés és tapasztalatcsere folyik.
Az ODS Web 2.0 környezet a tagjainak olyan biztonságos (és adott esetben privát) felületet nyújt,
ahol a felhasználók (főleg tanárok) különböző eszközök segítségével kipróbálhatnak új
kommunikációs technikákat. Ezek a következők: privát vagy publikus Csoportok, Fórumok,
Blogok, Szavazások, Tevékenységek, Események.
A tanároknak lehetősége van saját közösségeket létrehozni, csoportok, fórumok es blogok
használatával, ahol saját körülményeiknek megfelelő témáikat vethetik fel a közösségnek.
Lehetőség van iskolai csoportok es közösségek létrehozására is. Ezekben a közösségekben
érzékeny információk és anyagok is gazdát cserélhetnek illetve lehetőség adódik a diákok tanulási
folyamatát követni.
Fórumok és Blogok lehetőséget adnak egy‐egy tanárnak saját munkájához kapcsolódó problémák
felvetésére, megbeszélésére. Képek és videók feltöltésével lehetőség adodik az anyagok
illusztrálására is vagy iskolai esemenyek dokumentálására.
Az Esemenyek funkcio az otthoni tanulás támogatására szolgál. Események segítségével egy‐egy
közösség iskolai eseményekról szóló informáciokat köröztetnek meg, vlaamint olyan funkciok
segítslglvel, mint azz “Oktatási tartalom’, ‘Tanterv” es “Tanulási forgatókönyv’ a tanulási
folyamatokat támogató tartalmakat tölthetünk fel.
Eredeti gyakorlat:
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További információ: http://opendiscoveryspace.eu/project
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