2.1.

kodásra

Itt az idő egy kis kritikus gondol

Adatok, amelyek (1) bizonyítottan pontosak és naprakészek;
(2) egy bizonyos célt szolgálnak, és ennek megfelelően
kerültek rendszerezésre; (3) olyan kontextusban szerepelnek, amelyben értelmezhetőek és relevánsak; (4) elősegítik
a mélyebb megértést és a kétségek eloszlatását. 6

Információ

Információ:

Kell vagy nem kell?

Milyen információkat
szerzünk a netről?
Milyen információkat töltünk
fel a netre?

Josh

Nagyon hasznos a
különböző dolgok
vásárlásához. El
szoktam menni a
boltokba megnézni
a ruhákat, aztán az
interneten olcsóbban
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Ha az internetről van szó, kettőn áll a
vásár – ezért jó lenne, ha a diákoknak
megtanítanák a suliban, hogy hogyan
használják fel, és hogyan rendszerezzék
az interneten található különféle
információkat. Én a házi feladataim
elkészítéséhez sokszor
felhasználom az internetet, de itt
annyi információ zúdul rám,hogy
az néha már túlságosan soknak
bizonyul.
Egyszer használtam egy bizonyos
honlapot, aztán később rájöttem,
hogy téves, amit ott olvastam –
tiszta időpocsékolás volt.

Charlotte

Van egy együttesem, és a netre töltjük
fel a koncertjeinkkel kapcsolatos
tudnivalókat, és az új számaink
videóit is. Nem hiszem, hogy túl
sokan megnézik a honlapunkat, de
akik tudják, hogy van honlapunk, azok
biztosan látogatják. Így nagyon könnyű
egyszerre sok embert elérni.

veszem meg, ami tetszett!
Ha bármit szeretnék az interneten
csinálni, mindig rengeteg adatot kell
megadni, és engem néha aggaszt,
hogy meg kell adnom a címemet
meg a telefonszámomat. Az e-mail
cím megadása nem zavar annyira,
de a biztonság kedvéért többet
is létrehoztam magamnak, arra az
esetre, ha mindenféle spamet meg
reklámot küldözgetnének nekem.

Livi

BusinessDictionary (2012), ‘‘Information’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/information.html, megtekintés dátuma 20/08/2012.
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Milyen információkat szerzel az
internetről?

Milyen információkat hagysz
magad után az interneten?

IGAZ vagy HAMIS? Mindannyian azt gondoljuk, hogy mi biztosan nem válhatunk egy átverés
áldozatává. Az igazság azonban az, hogy az átverések, csalások elkövetői egyre ügyesebbek lesznek,
mi viszont nem feltétlenül válunk egyre bölcsebbé. Hányszor találkozunk olyan felugró ablakkal, ami
arról értesít, hogy nyertünk valamit, vagy hogy csak és csakis minket választottak ki valamire.

Nem mindig egyszerű felismerni az átveréseket – neked
menne?

Nézd meg az alábbi weboldalakat – meg tudod állapítani, melyikek a hamisak?

A https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/
címen még több ilyen feladatot találsz, és egy kvízben kipróbálhatod, milyen gyorsan ismersz
fel egy hamis weboldalt. 7
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Symantec (2012), ‘Staying Safe Online’ (online), https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/, megtekintés dátuma 10/09/2012.
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Honnan tudhatjuk, hogy megbízható és hiteles-e valami, amit az
interneten találunk?

TAD

TUD ?

Az Egyesült Királyságban a 12-15 évesek 33%a gondolja azt, hogy amikor valamire rákeresnek
a neten, a keresők által felsorolt minden találat
megbízható. 8

Tudsz írni 5 szabályt a hatékony internetes információkereséshez?
1
2
3
4
5

Biztonságos netezés
A megbízhatatlan információk mellett sok más veszéllyel is találkozhatunk netezés közben.
Az alábbi mezőkben sorolj fel még néhány olyan veszélyt, amire érdemes odafigyelni! Az elsőt
kitöltöttük neked.

Vírusok

Nézd át még egyszer az általad felsorolt veszélyeket, és rangsorold őket 1-től 6-ig aszerint,
hogy te melyik miatt aggódsz a leginkább (a 6-os legyen a legkevésbé aggasztó). Kérdezz
meg másokat is a környezetedben, hogy ők egyetértenek-e az általad leírt veszélyekkel,
illetve azzal, ahogyan rangsoroltad őket.

Ofcom (2012), ‘Children and Parents : Media Use and Attitudes Report’ (online), http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/oct2012/main.pdf, p.104
megtekintés dátuma 10/09/2012.
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2.2.

ára

ók eszközt
A hiteles internetes újságír
Újságírás

A hírek, leíró és szemléltető anyagok, illetve vélemények
közlésének valamely tömegközlési eszköz (médium) útján
történő szóbeli, írásbeli vagy vizuális közlését, illetve
szerkesztését célzó szakma vagy tevékenység. 9

A blogok az események valós idejű tudósításának igen népszerű eszközévé váltak az átlagos polgárok
körében. A blogoknak köszönhetően akár a gyerekek és a fiatalok is képessé válhatnak a közvélemény
befolyásolására. Erre jó példa az alábbi két történet.

1

„Egy tálib fegyveres kedden a pakisztáni Swat-völgyben rálőtt Malala Yousafzaira, ezzel megsebesítve
a 14 éves lányt, aki az oktatáshoz való jogért kampányolt. A támadó „visszataszítónak” minősítette Malala
tevékenységét…”



The Washington Post, 10/09/2012 10

Keresd meg Malala Yousafzai történetét az interneten!
Írd le, mi mindent tett Malala, és milyen következményekkel jártak a tevékenységei?
Mit tett Malala?

Tevékenységeinek következményei:

Egy másik példa, ami egy 9 éves bloggerről szól:

2

„Az idén Martha Payne, egy kilencéves tanuló a skóciai Lochgilpheadből, világszerte a vezető hírek közé
került, amikor a helyi hatóságok „betiltották” az iskolai menzán felszolgált ételeket bemutató blogját…”
Sarah Rainey, The Telegraph, 2/12/2012 11

Mit tett Martha, és hogyan? Milyen következményekkel jártak a tevékenységei?
Mit tett Martha?

Tevékenységeinek következményei:

Melyek voltak a leginkább megbízható információforrások, ahol Malaláról és Martháról szóló
anyagokat találtál? Milyen szempontok alapján jutottál arra a következtetésre, hogy ezek
megbízható források?

The Free Dictionary (2012), ‘Journalism’ (online), http://www.thefreedictionary.com/journalism, megtekintés dátuma 21/12/2012.
Khazan, O. (2012), ‘Interview with 14-year-old Malala Yousafzai who was shot by Taliban (online), http://www.washingtonpost.com/blogs, megtekintés dátuma 10/09/2012.
11
Payne, M. (2012), ‘Martha Payne: diary of a girl who fed the starving’ (online), http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews, megtekintés dátuma 10/09/2012.
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Az alábbi mezőben sorolj fel 5 olyan „eszközt”, amit Malala és Martha
felhasznált ahhoz, hogy blogjuk hiteles és hatásos legyen. Egyetértesz
az első „eszközzel”, amit mi adtunk meg példának?
1

Objektívan és nem hatásvadász módon számoltak be személyes
tapasztalataikról.

2
3
4
5

Most pedig gondolj bele, mi mindent tehet egy internetes (online) újságíró, amit a nem
internetes médiumoknak dolgozó (offline) újságíró nem? És fordítva? Van olyan dolog, amit egy
„offline” újságíró megtehet, amire az internetes újságírás esetében nem lenne lehetősége (pl.
szerzői jogok, minőség-ellenőrzés, terjesztési lehetőségek stb.)?

Amit az online újságírók
megtehetnek

Amit az offline újságírók
megtehetnek

Malala és Martha olyan kérdésekkel kapcsolatban adtak hangot a véleményüknek, amelyek
fontosak voltak számukra. Próbáld ki te is ugyanezt! Írj egy legalább 10 soros informatív
blogbejegyzést arról az internetes veszélyről, amelyet a „Biztonságos netezés” oldalon (14. oldal)
a legmagasabb fokra helyeztél hatfokú skáládon. Miért fontos, hogy mindannyian odafigyeljünk
erre az internetes veszélyre, és mit tehetünk ellene?
Mindenekelőtt ellenőrizd, hogy hiteles tényekre alapoztad-e az állításaidat. Ez után kérdezd
meg a barátaidat, hogy szerintük az általad leírtak érthetőek és meggyőzőek-e. Töltsd fel a
bejegyzésedet a www.webwewant.eu honlapra! Itt elolvashatod a mások bejegyzéseit is,
és értékelheted azokat.
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2.3.

lsz!

Gondolkodj, mielőtt poszto

Gondolkodj, mielőtt
posztolsz!

Jog a gondolataink és a véleményünk akár szóban, akár
írásban vagy bármilyen egyéb kommunikációs formában
történő szabad kifejezésére, azzal a kikötéssel, hogy
ezzel a jogunkkal élve nem okozhatjuk szándékosan
senki más személyének vagy jó hírnevének a sérülését
hamis vagy félrevezető állításokkal.12

Egy közösségi oldalra feltöltesz néhány képet egy buliról, amin az előző hétvégén voltál. Melyik
képeket töltöd fel, és kiket jelölsz be a barátaid közül a képeken?

  Háttér: Amy az egyik legjobb barátod.
Nem használja olyan gyakran az internetet,
mint te. Az iskolai színjátszó kör tagja, és
hamarosan meghallgatásra megy, hogy
szerepelhessen egy TV-műsorban.
  Twitter felhasználónév: @amy_singsdances
  Céljai:
Musicalekben
kamatoztatni a tehetségét

és

tévéműsorokban

  Háttér: Aidan a legjobb barátod.
Kisbaba korotok óta ismeritek egymást!
Nagyon szereti a zenét, és az ideje
nagy részét új számok írásával tölti,
illetve azzal, hogy a SoundCloudon
követi, milyen visszajelzéseket adnak az
emberek a zenéire.
  Twitter felhasználónév: @musicandaidan
  Céljai: Zenetanár szeretne lenni

  Személyisége: Vidám, gondoskodó, érzékeny – ő
az első, aki meghallgat, ha úgy érzed, beszélgetned
kell valakivel.

  Személyisége: Aidan nehezen fejezi ki magát trágár
szavak használata nélkül! Könnyen felbosszantja
magát, de amikor zenél, mindig nagyon nyugis.

  Mit szeret csinálni: Énekelni, táncolni, chili-szószos
csirkét enni, a barátaival lenni

  Mit szeret csinálni: Zenélni, zenét hallgatni, zenéket
vásárolni, zenei fesztiválokra járni

  Háttér: Sam egy rejtett zseni – az
iskolában egy évfolyammal előrébb jár,
mert hihetetlenül jó matekból. A baráti
társaságotokban ő a vadóc. Mindig
mindenben részt akar venni, és szereti
felborzolni a kedélyeket.
  Twitter felhasználónév: @sexy_sam_can
  Céljai: Elérni mindent, amire vágyik, de úgy, hogy
közben jól is érezze magát
  Személyisége: Az új barát. Sam mindenbe
hirtelen ugrik bele, és nem túl gyakran gondol bele
a következményekbe. Eszméletlen humora van,
mindenkit megnevettet.
  Mit szeret csinálni: Gyakorlatilag mindent!

Vajon mi történhetett a hétvégén?
A baráti körből ki reagálhat érzékenyen
arra, ha az engedélye nélkül róla készült
képeket töltenek fel az internetre?

  Háttér: Nate egy igazi könyvkukac.
A családja nagyon konzervatív, és
nagyon szigorúan megkövetelik
tőle, hogy jól tanuljon. Nagyon ritkán
jár el szórakozni, és sokat tanul a
dolgozataira. Amikor mégis elmegy
a többiekkel, hajlamos teljesen
elengedni magát.
  Twitter felhasználónév: Nem használja a Twittert.
  Céljai: Ügyvéd szeretne lenni. Szereti a drága
ruhákat, és egy jól fizető állásra van szüksége, hogy
ezeket ki tudja fizetni!
  Személyisége: Nate eléggé visszahúzódó.
  Mit szeret csinálni: Szeret lányokkal lenni, és néha
a kelleténél kicsivel több alkoholt inni (de csak akkor,
amikor éppen nem tanul!)

Szerinted a baráti körben
van olyan, aki érzékenyebb a
többieknél?
A barátok közül szerinted ki az,
aki valószínűleg a legrugalmasabban
áll hozzá az interneten való
megjelenéséhez?

BusinessDictionary.com (2013), ‘Freedom of expression’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/freedom-of-expression.html,
megtekintés dátuma 21/12/2012.
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Olvasd el figyelmesen mindenkinek a profilját. Szerinted az alábbiak közül
melyik barát reagálna rosszul arra, ha egy kifogásolható fényképen bejelölnék?

  Háttér: Sash nemrég iratkozott át az
iskolátokba, a baráti kör új tagja. Korábban
már zaklatták az interneten, ezért nagyon
odafigyel a digitális lábnyomára.
  Twitter felhasználónév: Sash törölte a
felhasználói fiókját a Twitteren.
  Céljai: A közigazgatásban szeretne dolgozni, ezen
belül is a zaklatás ellen fellépő alapítványok munkáját
szeretné támogatni.
  Személyisége: Sash nem egy visszahúzódó vagy
félénk lány, de viszonylag sokáig tart, amíg elkezd bízni az
újonnan megismert emberekben. Jelenleg önkéntesként
részt vesz egy helyi iskolában működő kortárs mentori
csapat munkájában.

  Háttér: Sabine imádja a divatot. Van egy
saját blogja, amin az utcai divatról ír. Ez a
blog nagyon népszerű, ezért Sabine még
pénzt is keres azzal, hogy reklámhelyeket
ad el a blog felületén.
  Twitter felhasználónév: @sabinelovesstyle
  Céljai: Divatújságíróként szeretne dolgozni.
  Személyisége: Sabinének hatalmas baráti köre van,
ami főleg olyan emberekből áll, akiket a blogján keresztül
ismert meg. Az „offline” barátaival ritkán jár el szórakozni.
  Mit szeret csinálni: Új emberekkel barátkozni, a
barátjával lenni

  Mit szeret csinálni: Önkénteskedni és utazni

  Háttér: Max a csapat tech zsenije. Évek
óta foglalkozik a programozással.
Twitter felhasználónév: @javaMAXpython
  Céljai: Egy igazi sláger számítógépes
játék elkészítése
  Személyisége: Igazi jó barát. Max
nagyon jó tanácsokat tud adni – akár az interneten
keresztül, akár személyesen. A különböző közösségi
oldalakon gyakran kiáll az olyan emberek mellett, akiket
szerinte mások zaklatnak.
  Mit szeret csinálni: Max a legtöbb idejét a neten tölti, de
amikor éppen a való világban él, nagyon szereti a focit, és
elég jó szakács is!

Charlotte

Szerintem úgy lenne helyes, ha
mindenki csak maga dönthetné
el, hogy szeretné-e, hogy egy
közösségi oldalon megjelenjenek
a róla készült képek.

  Háttér: Marcus a csapat bohóca. Sokat
rögbizik, és szereti megtréfálni a barátait.
  Twitter felhasználónév: @mrmarcuszzz
  Céljai: Marcus nem gondol a jövőre.
  Személyisége: Marcus mindig a móka középpontjában
van, de néha kicsit túllő a célon, különösen az interneten.
Nem igazán képes mások szemszögéből megvizsgálni a
dolgokat.
  Mit szeret csinálni: Minden sportot szeret, és szívesen
van együtt a barátaival.

Az adott fényképtől függ, de
azt nem szeretném, ha idegen
emberek is bejelölhetnének
másokat az én képeimen.
Isabelle

A szabad véleménynyilvánításhoz való jog egy nagyon fontos emberi jog. Olvasd el még egyszer az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát! http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=hng
Szerinted az internet használata közben mely emberi jogok védelmére kell különösen is odafigyelnünk?
Most pedig készíts magadról egy profilt a fentiekhez hasonló formában. Olyan információkat
használj, amiket a barátaid a digitális lábnyomod alapján tudhatnak rólad. Vagy Valamelyik
barátod profilját készítsd el, az ő digitális lábnyomából kiindulva.
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