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ÓRATERV

Részvétel – Élet a neten
3.1 Vásároljunk!

A feladat rövid címe

Vásároljunk!

Szerző

Jesús Melgar Tito, Spanyolország

Téma

Részvétel – Élet a neten

Kompetenciák

Matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén / az anyanyelven folytatott kommunikáció / digitális
kompetencia

Nehézségi szint

Könnyű

Közepes

Korosztály

13-15 évesek

Időtartam

Két tanórából álló sorozat

A tanóra céljai

Nehéz

• Az e-kereskedelem bemutatása a diákoknak
• A diákok ösztönzése arra, hogy gondolkodjanak el az internetes vásárlás előnyeiről és hátrányairól
• Az internetes és a hagyományos vásárlás összehasonlítása

Bevezető

Szerintetek milyen volt az első ember, aki az interneten keresztül vásárolt? Magas szintű technikai képességekkel rendelkezett? Esetleg számítástechnikai tudományos háttérrel? Meglepődnél: hadd mutassam be Jane
Snowballt, aki 1984 májusában a televízióját használta a legelső internetes
vásárláshoz. Csak egy kis vajat, kukoricapelyhet és tojást rendelt a közeli
szupermarketből.

Eszközök

Internetkapcsolattal ellátott számítógépek, projektor, lapozható tábla (ipchart)

Munkafolyamat
1. tanóra

A jellemző személyiségtípus

1. lépés – (5 perc)

A diákok keressenek adatokat a mai internetes vásárlók jellemzőiről (életkor, nem, érdeklődési körök stb.). Mrs. Snowball beleillik ebbe a prolba?
Az e-kereskedelem számokban

Forrás: Ecommerce Europe
http://www.ecommerce-europe.eu/home
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2. lépés – (20 perc)

(Csoportmunka) A diákok elemezzék a fenti infograka adatait
Nézzék meg az európai internetes vásárlók számát. A népesség hány
százaléka vásárol az interneten? Hasonló ez az adat a barátaid és a családod körében is?
Kérje meg a diákokat, hogy gyűjtsenek információkat osztálytársaikról, és
ezek alapján válaszoljanak a következő kérdésekre:
• Számoljátok ki, az osztály diákjainak hány százaléka vásárol az interneten.
• Nézzétek meg, átlagosan mennyi pénzt költenek el az interneten az egyes
vásárlók. Szerintetek az osztályra is jellemző ez az átlagos összeg?
Nagy a különbség Európa nyugati és egyéb régiói között. Vajon mi lehet
ennek az oka?

3. lépés – (20 perc)

Ez nem volt mindig így. A diákok keressenek információkat, és készítsenek
egy grakont, amely az elmúlt öt évre vonatkozóan bemutatja a népesség
számát, az internetfelhasználók számát, és azoknak a százalékos arányát,
akik az interneten vásároltak. A vásárlók száma arányosan növekedett
minden évben? Kérje meg a diákokat, hogy próbálják megjósolni, mindez
hogyan fog alakulni az elkövetkező 5 év során.
Az ábra tartalmaz néhány adatot az e-kereskedelemben érintett alkalmazottak
számáról. Mi a diákok véleménye erről? Az e-kereskedelem elterjedése
milyen hatást gyakorol a hagyományos boltokra?

2. tanóra

A hagyományos vásárlás összehasonlítása az internetes vásárlással

1. lépés – (10 perc)

Hasonlítsák össze az internetes vásárlást a hagyományos vásárlással.
Vásároltak már valaha az interneten? Miért online vásároltak ahelyett, hogy
elmentek volna a helyi boltba?
Ami a vásárláshoz kapcsolódó jogainkat illeti, ugyanazok a jogok érvényesek ránk, ha az interneten vásárolunk, mint amikor hagyományos boltokban
vásárolunk? Gondoljanak egy, a lakhelyükhöz közeli boltra. Ennek a boltnak
a tulajdonosai hogyan tudnák a termékeiket az interneten értékesíteni?

2. lépés – (10 perc)

A diákok írják be az alábbi táblázatba az internetes vásárlás előnyeit és
hátrányait.
Előnyök

Hátrányok

1. Egy távolabbi helyen kapható
áru vásárlásának lehetősége

1. Nem lehet tudni, hogyan állnak
majd a ruhák rajzunk…

Mit vásárolunk?
Néhány példa a legfurcsább dolgokra, amiket a neten árusítanak: valaki 28 000 amerikai dollárt zetett egy szendvicsért, mert megjelent rajta
a Szűz Mária arca, valaki más pedig 14 000 amerikai dollárt zetett egy
Britney Spears által megrágott rágóért. Egy másik esetben több, mint
24 000 ember licitált arra, hogy egy nő örökre a testén viselje a logójukat –
végül a goldenpalace.com 37 375 amerikai dollárt zetett azért, hogy Kari
Smith a homlokára tetováltassa a logójukat .
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3. lépés – (10 perc)

A diákok próbálták már valaha régi, megunt videojátékaikat eladni? Bárki
árusíthat az interneten, vagy ehhez a diákok szerint előbb céget kell
alapítani? A diákok szerint melyek a legkelendőbb online árusított termék?
Beszéljék meg osztálytársaikkal, hogy vajon bármi eladható-e az interneten
vagy léteznek-e erre vonatkozó megkötések. Ha igen, mik lehetnek azok
és kinek kellene eldöntenie, milyen megkötések legyenek?

4. lépés – (10 perc)

Amikor az interneten vásárolunk, különböző módokon lehet zetni, például
készpénzzel házhoz szállításkor, hitelkártyával vagy banki átutalással stb.
A diákok keressenek információkat az internetes készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokról (Paypal, Google Wallet stb.). Mik ezek és milyen
előnyökkel jár a használatuk?
E módszerek mellett még számos tabletre és okostelefonra telepíthető
alkalmazás is használható, amelyek biztonságos internetes vásárlást
biztosítanak. A diákok keressenek ilyen alkalmazásokat. Elképzelhető
a világ a készpénz létezése nélkül?

5. lépés – (5 perc)

A diákok képzeljék el, hogy egyik barátjuk az interneten vásárolgat, és mindent
megvesz, amit csak talál – alkalmazásokat, zeneszámokat és szoftvereket
stb.
Az előző tanórákon tanultak alapján mit mondanának a gyerekek ennek
a barátjuknak az internetes vásárlással kapcsolatosan? Miért lenne érdemes
azt tanácsolniuk a barátjuknak, hogy gondolkodjon, mielőtt vásárol?
Vagy, ami talán még fontosabb, miért lenne érdemes azt tanácsolniuk
a barátjuknak, hogy egyeztessen a szüleivel mielőtt bármit is vásárolna?

Több óravázlatok a www.webwewant.eu
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