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Részvétel

Egy csoport tevékenységeihez való hozzájárulásra,
illetve az azokból való részesedésre irányuló
cselekvés. 13

TE milyen módon veszel részt „egy csoport tevékenységeiben”?

A fenti különböző médiumokat használva minden esetben
ugyanolyan módon kommunikálnak az emberek?

Minden nap küldök SMS-eket
az ismerőseimnek. Ezek a rövid
kis üzenetek örömet okoznak az
embereknek, de hasznosak is, például
olyankor, ha szólnunk kell valakinek,
hogy el fogunk késni valahonnan.
Joanna

Floran

13

Én a Twittert használom, mert ha
a Facebookon gyakran frissítem
az állapotomat, túlságosan zsúfolt
lesz az idővonalam. A Twitter
kevésbé személyes, mint az azonnali
üzenetküldés, és ezen keresztül olyan
emberekkel kommunikálok, akiknek nem
szeretném megadni a telefonszámomat.

WordNet Search (2012), ‘Participation’ (online) http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=participation, megtekintés dátuma 10/09/2012.
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Olvasd el az alábbi szituációk leírását. Az előző oldalon látható ikonokkal jelezd,
hogy melyik helyzetben melyik szolgáltatást használnád (több szimbólumot is rajzolhatsz
egy szituáció mellé).
1. Kapcsolatteremtés egy céggel, amivel
szeretnél valamilyen típusú munkakapcsolatba
kerülni
2. Barátaid értesítése arról, hogy
egy hosszabb ideig tartó távollét
után hazaértél
3. Békülési kísérlet valakivel, akivel
korábban összevesztél
4. Egy nyári utazás során készített
fotók megosztása másokkal

5. Bizalmas beszélgetés közeli barátokkal
6. Részvétel egy téged érdeklő
témakörről folytatott online
beszélgetésben
7. Reklamálás egy boltnál egy náluk
vásárolt termékkel kapcsolatos rossz
élményeid miatt
8. Beszélgetés egy bizalmas jellegű
témáról egy internetes tanácsadó vagy
lelkisegély szolgálat munkatársaival
9. Rendszeres kapcsolattartás a tőled
távol élő családtagjaiddal

Most pedig nézd végig újra az egyes szituációkat. Írj egy „SZ” betűt minden olyan helyzet mellé, amit szerinted jobb lenne egy személyes találkozás keretében
intézni.
Miért lenne jobb a személyes interakció a kiválasztott helyzetekben?

20

Részvétel – Élet a neten

Az alábbi üres helyre írj le 5 dolgot, amiben a személyes és az online interakciók különböznek egymástól. Példaként megadtuk az első szempontot.
1

Ha egyszerre sok emberrel folytatunk interakciót, egy személyes találkozó során
nem tud mindenki egyszerre beszélni, de az online felületeken (pl. egy blogon vagy
egy fórumban) mindenki akár egy időben is publikálhatja a hozzászólását.

2

3

4

5

Még ha alaposan meg is gondolod, hogy milyen kommunikációs csatornát válassz,
akkor is előfordulhat, hogy az üzenetedet félreértelmezik!
Nagyon jól meg kell gondolnunk,
mit posztolunk a Facebookon! Az
emberek rendszeresen olvassák
a bejegyzéseinket, úgyhogy nem
mindig mondhatjuk ki őszintén, amit
gondolunk, és az is előfordulhat, hogy
mások nem megfelelően értelmezik a
bejegyzéseinket.

Charlotte

Az emotikonokat azért találták ki, mert amikor az interneten kommunikálunk egymással, nem
látjuk beszélgetőtársunk arckifejezését és testbeszédét (kivéve, ha webkamerát használunk). A
(„vidám”) és a
(„szomorú”) szimbólumokat mi nagyon jól ismerjük, de a világ más tájain más
emotikonokat használnak. Meg tudod fejteni, mit jelentenek az alábbi japán emotikonok?

Ha még több emotikonra vagy kíváncsi, nézz körül a www.webwewant.eu oldalon! A következő oldal
alján pedig megnézheted, mit jelentenek az itt bemutatott japán emotikonok.
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Az emotikonok segíthetnek egyértelműbbé tenni internetes üzeneteinket. Most azt is gondold végig,
hogy egy személyes interakció során hogyan éred el, hogy pontosan megértsék a mondanivalódat!
Milyen „eszközöket” (pl. testbeszéd, hanghordozás stb.) használnál fel a való világban az alábbiak
kifejezésére?
Barátságosság / tetszésnyilvánítás

Humor

Baráti kötekedés

Bosszúság / feszültség

Előfordult már veled akár az internetes, akár a személyes interakcióid során, hogy valaki
félreértelmezte a szándékolt üzenetedet? Írd le, mi történt, és azt, hogy hogyan oldottad meg
a helyzetet.

Meg tudnál fogalmazni 5 tanácsot ahhoz, hogy hogyan kerülhetjük el a félreértéseket az
online kommunikáció során?
Tippjeidet töltsd fel a www.webwewant.eu honlapra!
1
2
3
4
5

Megfejtés: vidám, szomorú (sír), meglepett, kacsint, bocsánatot kér (meghajol), szégyenlős, hurrá (karok a levegőben), aggódik, hangosan
énekel vagy nevet, fülhallgatóval zenét hallgat
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3.2.

eten?

n
Hogyan lehetsz önmagad a

Értékek

Elvek vagy viselkedésbeli minták; az egyének véleménye arról,
hogy mi a fontos az életben. 14

Te milyen internethasználathoz kapcsolódó
értékeket tartasz fontosnak?
Máshogyan viselkedsz az interneten, mint a
mindennapokban?
Az biztos, hogy a Facebookon mondok olyan
dolgokat, amiket nem mondanék valakinek a
szemébe – a neten sokkal könnyebb teljesen
őszintének lenni. Viszont azt is tudom, hogy
ez néha bántó lehet mások számára.

Lisa
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A Childnet International nemrég
végrehajtott felmérésében a
fiatalok 45%-a mondta azt, hogy
ugyanúgy viselkedik az interneten,
mint a való életben. 15
Manon

Te milyen értékeket tartasz fontosnak a való életben? És amikor internetezel? Az alábbi listából
válaszd ki azokat a szavakat, amelyek jellemzőek a személyiségedre és az általad fontosnak tartott
értékekre. Milyen az „igazi éned” a való életben (offline), és milyen az interneten (online)? Írd be a
rád leginkább illő jelzőket az „offline” és az „online” körökbe, vagy a két kör metszetébe, ha „mindkét
életedben” jellemzőek rád. Olyan jelzőket is beírhatsz, amik nem szerepelnek az előre megadott
listában.
Online

Offline
Alkalmazkodó Bátor Cinikus Egyenes
Engedelmes Érzékeny Extrovertált
Félénk Gondoskodó Gúnyos Hűséges
Ideges Ingerlékeny Introvertált Kegyetlen
Kockázatvállaló Komoly Könnyen
befolyásolható Közvetlen Kreatív
Lázadó Lelkiismeretes Lobbanékony
Maximalista Negatív Nem alkalmazkodó
Nyitott gondolkodású Optimista
Önközpontú Önmérséklő Öntudatos /
Magabiztos Önző Őszinte Paranoiás
Pesszimista Pozitív Szeszélyes
Tisztességtelen Toleráns Védekező

14
15

Oxford Dictionaries (2012), ‘Value’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/value, megtekintés dátuma 8/11/2012.
Bővebb információkat a következő weboldalon találsz http://www.youthigfproject.com/2012baku.html.
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Szerinted melyik környezetben könnyebb „önmagadnak lenni”? Offline vagy online?
Online		

Offline		

Mindkettő		

Egyik sem

Néha nehéz az online életedben is követni azokat az értékeket, amik a való világban fontosak
számodra. Nézzünk meg néhány olyan példát, amelyek esetében az emberek az interneten sokszor
hajlamosak megfeledkezni a józan gondolkodásról és a pozitív elvekről. Próbáld meg megfogalmazni
az alábbi kifejezések meghatározását! Ha ki kell keresned a szavak jelentését valahonnan, ne felejtsd
el megjelölni a forrásodat!

Trollkodás:
Zaklatás:
Kötekedés:
Szextelés:
Fraping:
Az internet sötét oldala. Olvasd el az alábbi szituációkat. Meg tudnád fogalmazni, mi az
ismertetett problémák gyökere? Írj le egy-egy megoldási lehetőséget a problémákra!

Jari

A probléma:

A megoldás:

Judith
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Amit az interneten megosztok
másokkal, az magánügy, és
annak is kellene maradnia. A
mi iskolánkban viszont mások
is ellenőrizhetnek bármit,
amit leírok vagy megnézek az
interneten.

A probléma:

A megoldás:

Egyszer viccből küldtem egy
üzenetet, de nagyon rosszul
sült el – a lány, akinek küldtem,
sírva mondta el a szüleinek, akik
bejöttek az iskolába panaszt
tenni, én pedig elég nagy bajba
kerültem. Nem hiszem el, hogy
a lány nem értette, hogy csak
hülyültem.

Ez annyira igazságtalan – küldtem egy
srácnak egy képet, amit bizalmasan
kellett volna kezelnie, nem akartam,
hogy más is lássa. Megbíztam benne,
de hülyét csinált belőlem. Mindenki
azt mondja, hogy most már semmit
nem tehetek, a képet már nem
szerezhetem vissza. Mindenki rajtam
nevet. Nem tudom, hogy lehettem
ilyen hiszékeny

A probléma:

A megoldás:
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Nathan

A legrosszabb dolog, ami az interneten történt velem!
A Facebookon írtam egy rövid üzenetet
az egyik barátom oldalára. Valamilyen hiba
miatt a rendszer többször is elküldte
az üzenetemet. Másnap, amikor megint
megnyitottam a profilomat, rájöttem, hogy
a Facebook egészen addig folyamatosan
küldözgette neki az üzenetemet! Több mint
egy oldalon keresztül ismétlődött ugyanaz
az üzenet, hihetetlen mennyiségben!

Joanna

1. lépés: A bal oldali oszlopban írd le, mi a legrosszabb dolog, ami veled történt az interneten, és
azt is, hogy ez milyen következményekkel járt. 5 lépésben meséld el a történetedet.
Egyszer…
1

Ez után…
2

3

4

5

2. lépés: Változtass a történteken. Melyik volt az a pont, amikor valamit máshogy csinálhattál
volna, hogy a végén jól alakuljon a történet? A jobb oldali mezőkbe írd be, hogyan alakulhattak volna
másként az események!
Részvétel – Élet a neten
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Proaktivitás

Egy helyzet előidézése vagy irányítása, ahelyett, hogy
egy, már kialakult helyzethez alkalmazkodnánk. 16

Internetezés közben fontos, hogy a kezünkben tartsuk az irányítást.
Mit gondolsz, te képes vagy kézben tartani az irányítást az általad létrehozott vagy felhasznált
internetes tartalmak, illetve az interneten keresztül kialakított kapcsolataid felett? Ha aktív
online életet élsz, előfordulhat, hogy olyan személyekkel alakítasz ki barátságokat, akiket
csak az interneten keresztül ismersz.
Mi a véleményed az alábbi kérdésekkel kapcsolatban?
1. kérdés: Hogyan lesz egy internetes ismerősből barát?

2. kérdés: Minden olyan kapcsolat kockázatos, ami csak az interneten létezik?

3. kérdés: Szerinted a 18 évesnél fiatalabb gyerekeknek meg kellene engedni, hogy személyesen is
találkozhassanak bárkivel, akivel az interneten keresztül ismerkedtek meg?

4. kérdés: Milyen előnyökkel jár az, hogy az online barátainkkal személyes dolgokról beszélgethetünk?
Vannak ennek hátrányai?

Nagyon fontos, hogy ha szeretnél egy online baráttal személyesen is találkozni, előtte minden
esetben értesíts erről egy olyan felnőttet, akiben megbízol (pl. szülő, gondviselő stb.).
Vedd a kezedbe az irányítást!
Nézd át az alábbi táblázatot. Jelöld meg azokat a tevékenységeket, amelyek elősegíthetik, hogy a
korábban csak az internetről ismert barátoddal való személyes találkozás biztonságos legyen.
Egy nyilvános helyen találkoztok személyesen, és végig ott maradtok a találkozó során. (például nem hoztok
spontán döntést arról, hogy inkább sétáltok egyet a parkban, vagy felmentek valamelyikőtök lakására.)
Már hosszabb ideje tartod a kapcsolatot az interneten keresztül az online barátoddal, és sok mindent tudsz róla.
Online barátoddal megadtátok egymásnak a telefonszámotokat és az azonnali üzenetküldő alkalmazásokban
használt azonosítótokat.
Szüleidnek vagy gondviselőidnek elmondod, hogy személyesen is találkozol az online barátoddal, és
megfogadod a biztonságos személyes találkozásra vonatkozó tanácsaikat.
16
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Oxford Dictionaries (2012), ‘proactive’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/proactive, megtekintés dátuma 8/11/2012.

Participating
on the web
yourself online
Részvétel
– Élet
a neten
> Being

Az online barátod a való életedben jelen levő barátaiddal is tartja a kapcsolatot.
A személyes találkozó előtt feltöltöd a mobiltelefonodat, és ellenőrzöd, hogy vannak-e még rajta
lebeszélhető percek.
Az interneten rákerestél az online barátodra, megnézted a profiljait, és így megtudtad, hogy mi mindenről
szokott beszélni, illetve azt, hogy még ki mással tartja kapcsolatot az interneten.
A barátaidnak is elmondod, hogy szeretnél személyesen is találkozni az online barátoddal, és velük együtt
mész el a találkozóra.
Előfordult már, hogy webkamerát használva beszélgettél az online barátoddal, és úgy érzed,
megbízhatsz benne.
Tudod, hogy nem fogod megengedni magadnak, hogy bármi olyasmiről beszélgess az online barátoddal,
amitől kényelmetlenül éreznéd magad.
Megkérsz valakit a szüleid vagy a barátaid közül, hogy a személyes találkozó közben hívjon fel a
mobilodon, így tudathatod, hogy minden rendben van-e, illetve a hívás ürügyén udvariasan leléphetsz,
ha nem a kedved szerint alakulnak a dolgok.

A legrosszabb internetes
élményem? Egyszer cseteltem
valakivel, de közben rájöttem, hogy
nem az, akinek mondja magát.
Ioanna

Most pedig gondolkodj el a következőkön: Ha semmilyen információ nem lenne rólad fent az
interneten, szerinted milyen benyomásai lennének rólad az embereknek?
Legyél te a főnök! Számos olyan eszköz van, amelyek segítségével a saját kezedben tudod tartani az
irányítást az internetes kapcsolataid felett. De mi a helyzet az általad vagy a barátaid által létrehozott
internetes tartalmakkal? Ezeket hogyan tudod az irányításod alatt tartani?

El tudod képzelni, hogy valami, amit fiatalabb korodban az interneten tettél, a jövőben valamilyen
módon korlátozza majd a lehetőségeidet?

Részvétel – Élet a neten
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2006-ban Feldmár Andrásnak, egy magyar származású vancouveri
pszichoterapeutának át kellett kelnie Kanada és az Egyesült
Államok határán, hogy elmenjen a seattle-i repülőtérre barátjáért.
Ezt az utat korábban már sokszor megtette. Ez alkalommal azonban
a határőr rákeresett a pszichoterapeuta nevére az interneten, és
egy 2001-ben kiadott tudományos lapban megtalálta Feldmár egy
cikkét, amelyben arról írt, hogy az 1960-as évek második felében
kipróbálta az LSD-t. Emiatt megtiltották Feldmár számára, hogy
belépjen az Egyesült Államok területére. „Ez az ügy bizonyítja,
hogy a digitális technológia miatt a társadalom többé már nem
képes a felejtésre – ma már tökéletes az emlékezőtehetsége.” 17

Képzeld el, hogy egy sikeres 24 éves honlaptervező vagy. Nagyon fontos számodra, hogy jó
hírneved legyen az interneten, de az is, hogy látszódjon, hogy rendkívül aktív online életet folytatsz.
Nézd át az alábbi digitális információkat! Ha lehetőséged lett volna arra, hogy azokra vonatkozóan
beállíts egy digitális lejárati időt (azaz egy olyan időpontot, amikor az adott információ törlődik),
megtetted volna? Amennyiben igen, mikorra állítottad volna ezt be?
Rólad készült képek, amiket
a barátaid az idén töltöttek
fel a netre

Egy blogbejegyzés, amit
10 évesen publikáltál

Egy barátod profiljára írt
hozzászólásaid egy
közösségi oldalon

Válaszok, amiket egy
névtelenül használható
kérdező oldalra írtál

Képek, amiket a Twitterre
töltesz fel magadról, a
családodról és a barátaidról

Egy honlap, amit 15 évesen
hoztál létre

Egy blog, aminek a felületén
minden nap publikálsz
bejegyzéseket

Az általad használt Facebook-alkalmazások
által publikált posztok az
idővonaladon

Veled kapcsolatos információk olyan közösségi
oldalakon, amiket már nem
használsz

Jeffries, S. (2011), ‘Why we must remember to delete – and forget – in the digital age (online) http://www.guardian.co.uk/technology/2011/
jun/30/remember-delete-forget-digital-age, megtekintés dátuma 8/11/2012.
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