4.1.

Mutatkozz be a világnak!

Személyazonosság

Olyan egyedi meghatározó jellegzetességek vagy
ismertetőjelek összessége, amelyek semmilyen
más személyre vagy dologra nem jellemzőek.
Azon egyedi jellegzetességek, amelyeknek
köszönhetően egy személy felismerhető. 18

Mindenki rendelkezik egy sajátos személyazonossággal, amely rengeteg
jellegzetességből áll össze. Írj le minél több olyan jellemzőt, ami a való életedben a
személyazonosságod meghatározói.

Név:
Sajátos külső
vagy belső vonások:
Célok:

Érdeklődési kör:

Egyéb:

Ha aktívan tevékenykedünk az interneten, kialakítunk egy sajátos
online személyazonosságot, ugyanúgy, mint a való világban.
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Rólad készült képek, amiket feltöltesz a netre

2
3

Online személyazonosságod is számos különböző
elemből áll össze. Nevezz
meg néhányat ezek közül!
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Collins (2012), ‘Identity’ (online), http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/identity, megtekintés dátuma 8/11/2012.
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Az internetes hírneved gyakran olyan
információkra épül, amiket az emberek
a neten találnak rólad – ezek lehetnek
általad feltöltött információk, vagy a
neten elérhető rólad készült képek is.

A jó hírnév jövője

„A pletyka
igazságtalan módon
beszennyezheti
egy személy jó
hírnevét, és gyakran
nem más, mint egy
sor féligazság és
hézagos történet
egyvelege.” 19

A profilom a közösségi
oldalon?
Ez az online
személyazonosságom.
Ľuboš

Előfordulhat, hogy az interneten megtalálható veled kapcsolatos információk nem jó
színben tüntetnek fel téged. Ráadásul ezen információk jelentős része az eredeti kontextusából kiemelve egészen más jelentést kaphat. Ez azonban mind nem számít, mert
amint meglát valaki egy rólad készült képet, vagy egy hozzád kapcsolódó bármilyen más
jellegű tartalmat, szinte azonnal kialakít rólad valamilyen véleményt.

Milyen benyomást keltenek az alábbi képek?

Tudom, hogy az egyetemek dolgozói
rámkeresnek majd a neten, ezért
elhatároztam, hogy egy hatásos, jó
benyomást keltő profilt készítek magamról.
Mivel tudom, hogy meg fogják nézni, ezt
akár arra is megpróbálhatom felhasználni,
hogy azt domborítsam ki, amit magamról
hangsúlyozni szeretnék.

Vannak még olyan helyzetek, amikben
az online profilodat pozitív célokra tudod
felhasználni?

Nagyon szeretek a neten lenni. A való világban
egy barátom se szereti azokat a zenéket,
amiket én, és néhányan úgy gondolják, furcsán
öltözködöm. Az interneten viszont elfogadnak,
könnyen találok hozzám hasonló gondolkodású
embereket, akik megértenek. Előttük nem kell
úgy tennem, mintha valaki más lennék.
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Solove, D.J. (2007), ‘The Future of Reputation’, New Haven: Yale University Press, p. 189.
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4.2.

élyem

Én, magam és szerény szem

Személyiség

Egy egyén külső megfigyelők által észlelt egyedi
személyisége. Ez gyakran különbözik az egyén igazi
vagy rejtett személyiségétől. 20

A személyiséged és a személyazonosságod nem egy megkövesült állapot – idővel változhat,
és az is előfordulhat, hogy különböző környezetekben más-más személyiségként veszel részt. Le
tudnád írni, mi jellemzi az alábbi különböző szituációkban a személyiségedet (azaz a „különböző
személyiségeidet”)?

Otthon

Az iskolában

Te

(pl. szüleid, nagyszüleid, fiú- és
lánytestvéreid társaságában)

A munkaerőpiacon

A helyi
közösségben

Felelősségteljes fiatal
Ifjúsági munkás

A közösségi
hálózatokban

 helyi pékség vasárnaponként
A
dolgozó alkalmazottja

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘persona’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/persona?q=persona, megtekintés
dátuma19/12/2012.
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Válassz ki négyet a fentebbi feladatban leírt „különböző személyiségeid”
közül, és töltsd ki a kért információkkal az alábbi személyiség-térképet!
Szituáció:

Szituáció:

Jellemvonások:

Jellemvonások:

Te

Hogyan kommunikálok:

Hogyan kommunikálok:

Tevékenységek:

Tevékenységek:

Szituáció:

Szituáció:

Jellemvonások:

Jellemvonások:

Hogyan kommunikálok:

Hogyan kommunikálok:

Tevékenységek:

Tevékenységek:

Sok közösségi oldal ma már lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy az internetes ismerőseiket
különböző csoportokba sorolják, és meghatározzák, hogy melyik csoporttal milyen tartalmakat osztanak
meg. Te milyen csoportokat hoznál létre, és milyen szintű hozzáférést adnál az egyes csoportoknak a
veled kapcsolatos információkhoz?

A csoport típusa
1

Hozzáférési szint

Közeli iskolai barátok

2
3
4
5
6
7
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4.3.

at?

Az igazat, és csakis az igaz

Olyan cselekvés, amelynek hatására egy személy
olyasmit hisz el nekünk, amiről mi magunk tudjuk,
hogy nem igaz. 21

Megtévesztés

Online személyiségeink kialakításakor gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon kötelesek vagyunk-e
minden esetben hiteles információkat megadni magunkról. Hol húzzuk meg a határt a különböző
személyiségeink tudatos formálása, illetve a valós személyiségünket illető megtévesztés között?
Mit gondolsz az alábbi szituációkról? Egyetértesz a szituációk szereplőinek cselekedeteivel?
Szerinted elfogadható, amit tettek? Választhattak volna valamilyen jobb megoldást?
Sarah 12 éves, de nagyon szeretne egy Facebook profilt. Mivel a közösségi oldal
felhasználási feltételei kikötik, hogy legalább 13 évesnek kell lennie a regisztrációhoz,
létrehoz egy olyan profilt, amiben 18 évesnek tünteti fel magát.

Elfogadható? Miért?
Jobb megoldás lett volna, ha…

Noha Tom nagyon szeret bulizni, a LinkedIn oldalán olyan nyilvános profilt hozott létre,
ami csak az iskolai bizonyítványait tartalmazza, illetve néhány olyan hobbit, amelyek arra
ösztönözhetik a munkaadókat, hogy állást ajánljanak neki. Azt sehol nem említi meg, hogy
nagyon szeret táncolni és bulizni, mert fél, hogy ezzel rossz benyomást kelthet.

Elfogadható? Miért?
Jobb megoldás lett volna, ha…

Noha a közösségi oldal, ahova Laura regisztrálni szeretne, a valódi neve megadását kéri a
regisztrációkor, ő mégis egy hamis nevet használ.

Elfogadható? Miért?
Jobb megoldás lett volna, ha…

Truth about Deception (2012), ‘What is the Definition of Deception?’ (online), http://www.truthaboutdeception.com/lying-and-deception/wayspeople-lie/what-is-deception.html, megtekintés dátuma 8/11/2012.

21
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Bartnak van egy problémája, amiről sem a szüleivel, sem a barátaival nem szeretne
beszélni. Egy online lelkisegély oldalon titokban tartja valódi személyazonosságát, azért,
hogy jobban.
Elfogadható? Miért?
Jobb megoldás lett volna, ha…

Az iskolában David mindig nagyon félénk és visszahúzódó, de amikor a kedvenc játékát
játssza, kifejezetten szeret vezető szerepet vállalni, és lelkesen harcol a többi játékos ellen.
Elfogadható? Miért?
Jobb megoldás lett volna, ha…

Julie nemrég nyitott meg egy éttermet. Annak érdekében, hogy potenciális vendégeket
csábítson a helyre, hamis névvel létrehoz egy profilt, amelyen nagyon pozitív véleményt
publikál a saját étterméről. Barátait és családtagjait is megkéri, hogy tegyék ugyanezt.
Elfogadható? Miért?
Jobb megoldás lett volna, ha…

Anne és Sophie nagy rajongói A gyűrűk ura filmeknek. Amikor más rajongókkal
kommunikálnak a neten, úgy tesznek, mintha a tündék leszármazottai lennének, és
Amarië-ként, illetve Aredhelként mutatkoznak be.
Elfogadható? Miért?
Jobb megoldás lett volna, ha…
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