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Előze§esea,t tqitűz&tt céltlk:
Az *nl ine tev*kenysége khez ka pesolódó fe !*iősségi ké rdések {digitó |is feIe lősség}

f*ldalg*zása, az online t*véi<enységek scrén előfondr-l|* v*szélyek" í<ockézat*k trjdatcsítÉse,

D*ntési he|yzetek, alterngtívák az nnline i<omn,lunilcációban, a di§itáiis identítás, i||etve *

cligitáiis láhrryonr fogalrnának, jeientőségének tudatcsítása, A gyerekek isnterjék fel, hogy az

!nterneten található inf*rmáei*k egy része nem megbízható, illetv* *zzei összefÜ$§ésben

fejlődjön az infcrn,láció hitelessége ellenőrzéséhez szükséges rnegcldási eszköztáruk,

k*mpeterrciájuk,

Médsxertarr:
Kiscsopontos feladatrneg*idás koe peratív tar,:ulási technikák alkalífiazásáva!, megoiciás*k

párban egyéni feiadatnneg*!dás, tevékenységek multirnSdiás segódanyag+k felhasználásával,

e reci n,r é nye }< esn portba n törté nő rrreg beszé lése

&€egva§ósulás nrenete;
A pro6ra rn köru irrlényei ;

Á terem és a i<órnyez*t allqalrt:as vclt a foglalkozások megfe|elő leb*ny*iításáhaz, Á kicsiknéi

érezhető vn!t, főí*g a dáiutánri foglalkozáscn a fizikaifáradtság, A kevés alvás miatt több*n

na§yün álnrasak valtak, és n*hezen követték a feladatck*t. A r:agy*k csop*rtjában ez n*m

volt;e!§enrző, vagy nen,i ok*zott prob!*mát" Ugyancsak a kicsiknél prob!émág volt néhány

gyerekndl, hogy nagyon alu!v*ltak citózve és az elázott zoknijuk, cipőjüket nem tudták

cse né!ni" tzei< a körúlnnények azonban nem b*folyásnlták érdemben a terv€zett §í"§8íÉm

megvalósítását, csupán azént je|ezzi"lk, hogy a jövőb*rr nagyobb figy*inret kaphass*n a

m*gfe leiő fe lszerelés,
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Tevák*riység n"leq nevezése :
i\rtrédiapedagóg iai pr*§raíTi

Tevékenysé§ időp*ntja l 2ü'!§. május 2^

Tevákenység hetry*zíne : Csatt*g* vötgv, Kismaros

T*vókerT }rség rnegvai*sítója : írlagy Kriszt!na, Tísza Géza
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!ü-34 évesek e§*p§rtj*

& patrónusok segítségével sikerüít nagyon jó i<iscsoportokat képezni a köuös munkához, a

négyfős c§üpürtük végig k*nfliktusmente§en, a feIadat*kra fókuszálva d*ig*ztak, A
csopcntképzés szempoí,ltja §z volt, h*gy ezok a gyerekek, akik zavanhatják egymás munkáját,

n* kerüíjenek egy cscportba.

Cscrpcrtok:

Trisztán, Szabó Setti, Zsan*tt, Hajni

§alázs, Barbi, Jani, Niki

Fuskás Zol!, üaseni, Bett!, l_acika

Réka, Juícsi, Matók Dóri, Kei,tész Barbi, Kinga,

M*xi, Puskás §ávid, Bodar Be*ce, Téglás Bence

A cscportalakító gyakcrlat, ilietve a rövid jáiÉkos szómozaik feladat rámel*gítette a

gyerekeket a közas munkéra, Aktívan, és kedwelvettek részt a játékban.

V*szélyek, koekázatok a di§itáli§ tér"ben

Az első érd*mi f*|adat s*rán digitális ievékenységekh*z k*llett veszéiyeket, koekázatokat

társítani. A csoport*k a sajét" kor"ábban kapctt tevékenységhez keresták ki, és r-agasztották

fel a megfelelő vesuéiykártyákat. {lásd fotók rneliéklet}, A feladat iegfontesabb üuenete: Az

*nlin* tevékenységek sokfél* vesrélyt hordoznak, az *nline világban percről-percr*

dótttéseket hozunk" Fsnts§, hogy tudatában legyünk a döntésünk következményeive|, ós

azzai, hogy mi döntitnkl

A csaportok végi6 aktívan dolg*ztak, és a rnegbeszélés során is nagyrÉset figyelt*k egymás

megoldásaira"

€andoIkazz, n:ielőtt pasztoisz I

A következő feladatban a másokért vaió feielősség tudatosítása volt a cél, A cscp*rt*kn*k

nyo|c gyer*k énzékenys*gét kellett m*gítÉlni a róluk megadott információle alapján, és

eldönteni. ttogyan érint*né őket, ha *ngedélyük nélküt posztolnának egy képet nóluk egy

közösségi oidalon" A feladat célje ae volt" hogy a gyer"ekek feíismerjék: ar internet*s

tevéí<enységek során nrindig végig gcndoldandó, nern sérti-e a tevékenység, a kommunikáció
valaki énzékenységét, esetleg jogait.

üigitáiis lábr:yonr

A digitális lábnyamrói szóló feladatot ngm a t€rvezett forrnában valósítcttuk rneg, rnivel kis

időbeii csúszásban voltunk. A cscportck a négy helyett csak egy profil adatait kapták rrleg és

az aiapjárt keilett a profil tu|ajdonosáról tulajdonságokat gyűjterri, A feladat rne6oidása így is

E:* át *u;, .is ;,,p
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jól sikerült, Az alapvető üzenetet úgy énetük sikerült közvetíteni: sokféle információból, amit

magunkról mego§ztunk a külvilág, az online nyilvánosság következtetéseket von le, Ezeket a

nyomokat nehéz eltüntetni, ezért tudatosan kell megosztani magunkról az információkat,

A délelőtti foglalkozás utolsó gyakorlataként a gyerekek a saját biztonságukat erősítő

sza bályokat gyűjtöttek:

Sok kiscsoportnál előfordult az a szabály, hogy online ismerőssel ne találkozz személyesen

egyedül. Ne ossz meg magadról sok személyes adatot, Ugyancsak több csoportnál megjelent,

hogy engedély nélküt ne rakj ki másról képet ,,saabály".

Érdekes volt, hogy sokszor utaltak a gyerekek a foglalkozás alatt a gyerekrablás |ehetőségére,

arra, hogy azért nem szabad idegenekkel kapcsolatba kerülni az online világban, mert

áldozattá válhatnak. Úgy tűnt erről egymás között is szoktak beszélgetni, és valós félelmeik

vannak ezzel kapcsolatban.

A gyakorlatok közül a legtöbb gyereknek a veszélyekről szóló feladat jelentette a legtöbbet,

§okan indokolták azzal a választásukat, hogy ez gyakorlat jól összefoglalta, és elrendezte az

eddig meglévő, de nem összerendezett tudásukat,

pÉLurÁNl

Hogyan mondjam el?

A, délutáni foglalkozás a különböző kommunikációs formák/csatornák tartalmi/formai
jellegzetességeiről szólt, a csoportoknak kommunikációs helyzeteket kellett csatornákhoz

társítani, Ez a feladat meglepően nehezen ment, úgy tűnt nem kellő biztonsággal tudják

megtalálni az üzenet tartalmához és célcsoportjához adekvát kommunikációs formát, A

feladat megbeszélése során többen nagyon fáradtak, dekoncentráltak voltak, nem volt

könnyű végigha ladni a komm unikációs helyzeteken.

Akciók-reakciók a közössé8i média világában

A közösségi oldalakkal együtt járó konfliktusok, jelenségekről szóló képi illusztrációval

megtámogatott irányított beszélgetés hosszabbra sikerült, aminek oka volt az is, hogy ezt a

szabad beszélgetéses formát néhány gyerek nehezebben kezelte, mint a szigorúbb keretben

zajló korábbi gyakorlatokat, Többször meg kellett állni, és kérni őket, hogy figyeljenek oda

egymásra.

Hoax

Az információ megbízhatóságának, hitelességének vizsgálatáról szóló gyakorlat egy hoax

közös megnézése, és megbeszélése volt, Kezdetben senki nem gyanakodott, hogy egy hamis

videót láttunk, és csak a beszélgetés során derült kiszámukra, hogy a kisfilm nem a valóságot

mutatta be. A beszélgetés végén közösen összegyűjtöttük azokat a lehetőségeket, amelyek

o{
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segíteíiek az infcrmáeló hit*|ességének elíenőrzésében. A gy*rek*k kérésére kisfilmet

kétsa*r is rnegnéztük, másodjára már azonositottuk a valótlans.égra utaió j*l*ket is.

fiövide n *irn*ndtuk a következő találk*zág tÉi-vez€tt programját ás kértiik az aktivitásukat az

előkészítéshez_, a gyűjtőm un ká haz,

A fcglalkozás v*gén r"negkértúk a gyereí<eket, hogy írjanak hánom olyan dcl6at, amit

m*gtanultak. A vélaszokban snkszor jelent nneg:

- *ngedÉty nélküi n*nr szabad másoknól képet poszt*lni,

* nerfi ke!l rnindent eihirrni, am!t az interneten iátunk

* bonyolult j€l§zói kell megadni

* személyes adatokat rre adjunk ki

14-1S évesek c§§psrt§á

frsep*rtok:

Józsi, Benczédi Bence, Krisztián, Mai*ár Zsófia

Géza, lt*isi, §orina, Fruzsi

Borbás §enee, §ende, Cintia, Eszier

l\jtráté, i{iss Viki, Viki, Ági

Ádám, Lilla, Mr!án, Zsófi

A cs*portbeö§ztá§ a nagyoknális jól sikerü!t, a c§CIport§k.!ó!tudtak egyÜtt dclgozni, Ezúton is

köszönjük a patrónusck segítségét !

üigitális fe!elősség

Jog*k, kötelexeitségek a digltélis k*mmunikációban

A cscpartalalqító és a bemeiegítő gyakcrlatot követően az első Íeladat a digitáiis feielősség

témakörérő! szólt, A gyakonlat célja az internetes ksmmunikáciÓban a saját magamért és

másckért való felelősség felismerése, ezen bel*l is ciyan helYzetek feldolgozása ahol

valan:ilyen nnrmasértés történik, A esoportoknak konnmunikáciÓs helYz*tekről, szÖveges

vagy képi tartalom köziéséről keilett eldönteniük, az alapján, hogy Magyarországon ezek a

eselekmény*k jcgsértőnek n-rinősülnek-e, A feiadat első iépéseként róviden tisztáztt"lk, mit

jeient a j*gsértés f*galma, nti kiit*nbözteti nneg a jcgi narrnát az egyáb iPl, crkÖlcsi, etikai,

szakmai} normáktól, A cscportmegoldások rrregbeszélése sarán az derÜlt ki, hcgY sok

1negkérdez*tt helyzet rrregíté!ése blzonytalan vclt szántukra. §okat kérdeztek, és kif*jez*tten

érdekelte őket a feladat.
*,{
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,A következő gyaktriat rfie§e§yezett a kisebb*knél is megnldott, i^ílá§űk Ér:ék*nységének

fe|lsrnerését ás tiszteletb€n tartását celeó f*ladattal, Össze§§égéb€n §zámuftkra úgy tűnt,

h*gy *a a feladat fi nagy*bbak érdeklődését jobban í-negra§a*ia, mint § kicsikét, A

rnegoidások pontosak v*itak, arnól tanúskcdtak, hogy sikerüit megfele[ő sz€l,ítpüntck

nnentÉn értékelnii.lk a kap*tt karaktenek érzék*nységét, A feladat részeként rákérdeztiink a

saját visznnyuiásukna is, §zárnr":nkra ínegi*pő módcn csak egyvalaki m*ntta azt. hogy Őt nen,l

zavarja, ha *ngedóiye nélkü! kerül ki ró|a kép a netre, Többségük a 3.ü-§§ gká!án 7-1ü közá

he|yezt* magát, Rákérdezésrg azt rn*ndták. h*gy áitaiéban j*llemzőbb, h*gy egy-e§y kép

feltöltése eng*dély aiapjár"* történik, de az is előfnrrjult már többekkeí, hogy kérniük kellett

egy kép levéte |ét a n*trő!" §rről jó tapasztalataik voltak, aut jelezték vis§za, hogy ez általában

sikerülni szgkctt,

űffiirre-cniin* ide ntitás

A követkgző gyakcrlatban a diákek e5yéni rnunkában gyűjtótték *ssze saját *ffline és an|ine

tulajdonsógaikat. A diák*k h*rn"lada n*lTr írt be tuiajdcnságoi az oniine identitáshoz, csak 3

kczős rnetszetbe, és az offiin* terüietr*, N€rn, vagy csak részbe* tL:dta az*n*sítani *niine

szemé|yiségót, & t*bbiek váiaszai nagy szórási muiattak: voliak, akik azt fogalmazták nteg,

hosy az mn[ine világban visszaícg*ttabbak, intravertáltabbak, rr.,l(g rnás*i{ inkább

ősziniébbnek, vagy inger!ékenyebbne k, lobbarrékonyabbnak írték le rnag,o.1kat,

Digitáiis li{bnyom

A g}raleorlat során olyan aeiatokrói, informáeiókról beszélgetti};:k. am*ly*k valarnilsor

felkerü|tek róluk e fi€tr€. és idővel kírrcssá váihat - akér * munkaerő piaci pnzíeió,iukat is

hátrány*san érlntően is - a nyi!vánosságuk. A gyek*rlat s*rán kiderült, hogy tcbbeR n*ín

igazá* volt*k tudatesak eddig czugyb*r,r, és elkezdtek érdenrfuen gondalkadrii azon, n"leiy

inforrnációkat !enne érdemes töröln! magilkról. Ennek kapesán arról is beszélgettür:k, hogy

n-rilyen nehég valóban, végérvónyesen töröini va!amit a n*tről,

A 5yakon§atok kedveltsége rnáshogy aiakult, rniftt a kicsiknéi" Nagy valt szÓrás, nagyré*rt

egyfarma arányban választmtták kedveitsÉg, hasznosság alapján az egye§ gyakorlatckat.

nÉlurÁnt

!-logy*n r:Tondjam ei?

A f*ind*t kisebb pr*blémát ckoz*tt, mint a kics!kné!, de ez t*rrnészeies, a nagyoknak már

nagyobb a rr.itinjuk, de náluk ís akadt *lyan helyzet, arniről kicslt többet Í<e||*tt beszÉlni.
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Akeiók-reakciók a közösségi olda !ak*n

§z a gyak*i,iat náiuk inkább a meglévő tudás nlegfele!ő strukturálásáról, a sa.!át Példák,

tapasztaiat*k megbeszélésről, a megn!dásl stratégiákról szólt"

í-l*ax

A rra§V*k többsÉ§e * se*mhen a kicsikkel * gyanúsnak taláita a r"epüiő emb*r kisfilnret" de

nrint kiderült vo|tak, akik találkoztak r,.lár a videóval" A kisíiim kapcsárr ebben a c§sp0rtban i9

aa informáeió rneghíehat*sága *llenőrzésének |ehetőségeiről beszélgettÜnk hossz*bban,

Adathalászat

A cs*p*rt egy kvízjáték k*retében

iiletv* *zen cldalak jelienrzőivel. A

isrnerjék fel az ilyen olda lakat és

biztonsága érdekében.

Rövid*n itt is elrncndtuk a

a ktivitásukat az előkésaítéshez,

!snreikedett az adathalászat jeienségóv*l, veszélyeivel,

3yakorlai*k azt célczták, hogy a drákok biatcsabb*rt

hatékcnyabban tudj*nak feilépni seenrélyeE adataik

következő taiálkazás tervezgtt pnograrnját és kértük

a gyűjtőmunkáh*z"

öZ

zárásként sokan említ*tték az adathalász *ldalakrói szó|ó gryakorlatot, a lehetséges

j*gsért*sekről szóló gyakorlatot és az inforrnáeió tritelessÉge, rnegbízhatósága scrárl

ta nuita kat, rni rtt haszrros információkat.

§r*draér":yek;
A 1ü_].4 év*sek cstpcrtjában a gye rekek júN tudta!e egyi}ttrnűkÖdni e kiscsnPnrtos mulnkában,

a íeladatck közül az *niine veszélyek, és a hoax gyakoriat t€tszett *ekik a legjobban" A

déluiáni fcglalkozáson s*kkal fénadtabbak voltak, r"leheaEbbenr voltek jele* a

feladatnleg*ldások sarán, ig*zi fegyeignezási problém* azorrban neffi r'*li, nrekilnk ŰrgY tűnt,

lrogy a többséget lekóiött* a fogialk*z*s,

A. 14_18 áv*sek csoportiábfin nagYon heter*gén tudást érzékeltúnk, voitak olyarr gyerek*k,

akik kif*j*aett*n j*l tájékozottak v*ltak, és r*egfe!*lő kritikai attitűdejel érték§|ték aZ

*!őkeriilt helyzei*ket. Eífl€i|ett azonban voltak olya**k is, akik számára sok r"ij irrfonmáció

e!1-1ar-rgzott, A ü§Opürt het*rcgenitása azonbafi szerencsére nen: erednrér:Yezett kÜi*nÖsei:b

denrotlváltságot, a d!áiqck }e6többj* aktívan vett i"É§zt minderr tevékenységberr, A visszajeiző

nn*ndat*kb*l nz der{.*!t kiszámunkr*, h*gy jól óreztéí< rnagu|<at és haszn*snak ítélt*k a

közösen eltsltött időt.
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javaslatok:

A kővetk*ző rnédiapedagóg!ai prcgrarn sikeres rnegvaiósítésa előkészítést igényel" Ehhez

ögsaeóllítgttunk a patrónusok sz;*mára egy segédletet, am*iluben icírtuk, hogy milyen

gyűjtőmunkái szeretnénk kérnl a gyerekektől" A gyerekek gyűjtőn:xnkáját besaélgetósek

*iőeik nT eg, illetve a gyűjtés scrán is szükség iehet a patrónusck támogat* nészvételére,

§hrben szeretnéni< a patrónusck segítségét, aktív közr*műk*dését kérni"

&ud*B*st, 3ü15. nrájus 7" 1^- G2-_
iYn 15:Na§! Krisztina, Tisza

név, aláírás

Géza
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