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Pedagógus neve: Nagyné Veréb Ágnes 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 7 

Téma: On-line is biztonságban   

Forrás: A foglalkozás anyaga: https://szikoli.hu/digitalis-tananyag/2020-2021/koll-2/  ( letöltve: 

2021.03.16.)  

https://hu.pinterest.com/pin/35817759526705359/ (2021.03.16.) 
https://moderniskola.hu/2021/01/nemsokara-itt-a-biztonsagos-internet-nap/ (2021.01.30.) 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/biztonsagos-internet-vilagnapja  
(2021.01.30.) 

http://szakoly.hu/wp-content/uploads/2021/01/ELBIR-A-biztons%C3%A1gos-internet-napja.pdf 

(2021.01.30.)  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/biztonsagos-internet-nap-0 

(2021.01.30.) 

https://saferinternet.hu/Tippek-segedanyagok-videok/Oktatoknak/Oktatasi-anyagok/Kepek-

esdokumentumok/facebook (2021.01.30.)  
Dátum: 2021.03.22. 

 

 

Kedves Lányok! 

 

A mai foglalkozás egy manapság rendkívül fontos és mindig időszerű témáról szól. A 

biztonságos internethasználattal foglalkoznunk kell, hiszen az online térben töltjük időnknek 

egy jelentős részét.  

A Covid-19 világjárvány hatására még inkább megnövekedett digitális technológia használata 

a mindennapjainkban. Biztosan ti is megtapasztaltátok a világháló támogatását a tanulmányi 

munkátokban, a kapcsolattartásban, nem 

csak az oktatókkal, tanárokkal és 

diáktársakkal, de adott esetben 

családtagokkal, barátokkal is. 

Ugyanakkor a folyamatos online jelenlét 

sajnos nagyobb kockázatot is jelenthet 

számotokra. Mostanában egyre inkább 

erőre kapott a számítógépes bűnözés. 

Gyakran üti fel fejét az adathalászat, 

rengeteg a félretájékoztatás, a 

dezinformáció, elharapózott a 

gyűlöletbeszéd és a számítógépes 

zaklatás. Az is előfordulhat sajnos, hogy 

úgynevezett ragadozó magatartással is 

találkozhattok az online térben.  

Noha az internet sok érdekesség mellett 

megannyi nagyszerű szórakozási, 

tanulási és kapcsolatépítési lehetőséget 

is kínál, nem árt tisztában lenni néhány 

alapvető internetes biztonsági tudnivalóval. 

  (Kép: pinterest)  

https://szikoli.hu/digitalis-tananyag/2020-2021/koll-2/
https://hu.pinterest.com/pin/35817759526705359/
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A legfontosabb jó tanácsok:  

 A számítógépet, amelyre bejelentkeztél, soha ne hagyd magára, mert bárki küldhet a te 

nevedben leveleket, léphet be oldalakra, és megszerezheti személyes adataidat, titkaidat 

is!  

 Bármely oldalnál, programnál a lehető legkevesebb adatot add meg magadról. Használd 

csak a keresztnevedet, vagy még inkább a beceneved!  

 Ne használd meggondolatlanul a közösségi oldalakat, ne engedd, hogy tartózkodási helyed 

követhető legyen!  

 Ne tegyél fel internetre másokról készült fotót vagy videót, az illető tudta és beleegyezése 

nélkül!  

 Légy mindig, minden ismeretlennel szemben gyanakvó, hiszen nem biztos, hogy mások 

céljai a te javadat szolgálják!  

 Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepíts!   

 Nem mindenki az, akinek mondja magát!   

 Ha megfélemlítenek, zaklatnak, azonnal kérj segítséget!  

 Legyél óvatos a selfie készítésekor – a fotón ne látszódjon pl. a családod anyagi helyzete.   

 Csak olyan fotót posztolj, amit később sem bánsz meg! Amit az internetre felraksz, az 

örökre ott is marad!   

 Ne nyiss meg ismeretlen személytől érkező e-mailt, mert káros tartalmak lehetnek benne!  

 

Mi mindent tudhat meg rólunk egy idegen a profilunk alapján?  

A hivatkozásra kattintva nézzétek meg a következő kisfilmet és döntsétek el ti!  

A posztolás veszélyei:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z5xBmZaQHB0&list=PLKvZvolEPUdgO9YM8zZtPDP 

6Lh4sgzY98&index=3  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z5xBmZaQHB0&list=PLKvZvolEPUdgO9YM8zZtPDP6Lh4sgzY98&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Z5xBmZaQHB0&list=PLKvZvolEPUdgO9YM8zZtPDP6Lh4sgzY98&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Z5xBmZaQHB0&list=PLKvZvolEPUdgO9YM8zZtPDP6Lh4sgzY98&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Z5xBmZaQHB0&list=PLKvZvolEPUdgO9YM8zZtPDP6Lh4sgzY98&index=3
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Tehát:    
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Feladat:  

1. Készítsetek egy vicces mémet szabadon választott témában!   

2. Készítsetek gondolattérképet: hogyan hat a mentális egészségetekre a folyamatos online 

munka?  

  

 

  
Kép: https://www.infopapa.hu/hirek/olvas/ma-van-a-biztonsagos-internet-napja-mutatjuk-mire-figyeljen-hogy- 

megvedje-szemelyes-adatait-2020-02-1 

 

 A legfontosabb, hogy ne csak egy napotok legyen biztonságos az interneten!  

Jó munkát és vigyázzatok magatokra!  

 


