D I G I T Á L I S T É M A H É T 2021
Témakör: tudatos internethasználat
Figyelemfelhívó plakát készítése Canva alkalmazással
A Canva egy online alkalmazás, mellyel grafikai anyagokat lehet létrehozni.
A segítségével tudsz például logót, infografikát, közösségi média képeket,
névjegykártyát, szórólapot, plakátot, oklevelet, meghívót, képeslapot, fotomontázst,
illetve közösségi felületeiden bejegyzéseidhez egyedi képeket készíteni. Mindezt
ráadásul úgy, hogy nem kell hozzá grafikusnak lenned, ugyanis mindenhez a
rendelkezésedre áll több száz sablon, amit a kedved szerint átalakíthatsz.
A Canvával bárki készíthet professzionális terveket. Egyszerű és ingyenes.
Számítógépről, tabletről és mobiltelefonról is használható. (akár regisztráció nélkül is)
Feladat:
1. Nézd meg figyelmesen az alábbi bemutatót!
(safer_internet_tinedzser.ppsx):
2. Nézd meg az általam készített Canva alkalmazást bemutató videót!
(Canva_plakát.mp4):
3. Készíts figyelemfelhívó plakátot a tudatos internethasználatról, vagy az
internet veszélyeiről! A plakáton jelenítsd meg az elmúlt hetekben
megismert fogalmakat, tanácsokat! A plakát bal alsó sarkára írd fel a
neved, osztályod!
4. Munkádat mentsd, majd küldd el Neved_osztályod_plakát néven a DKT
vagy a Google tanterem felületein!

Veszélyei:
• Más oldalakon láthatod viszont a fotóidat
• Adathalászat
• Internetes agresszió
• Mindent kideríthetnek rólad
• Kémkedés
• Rávesznek téged olyan dolgokra, amit egyébként nem
tennél meg
• Online zaklatás
• Chat oldalak– csak óvatosan
• Pedofília

Az internet veszélyei
Néhány tipp a biztonságodhoz:

-Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg!
- Soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat
senkinek az interneten keresztül!
- Mindig más de erős jelszót használj!
- Ne használd a nevedet regisztrációs névként!
- Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a
tartalmakat töltsd le, ami nem tilos, mert az illegális
tartalom letöltését a törvény bünteti!

Lehetőség a biztonsághoz:

Készítette: Baukó
Anna 8.a

A Tűzfal

A Vírusírtó

Biztonsági
programrendszer,
mely az
internetről bejövő
és kimenő
adatokat ellenőrzi.

Kártékony
programok ellen
véd, csak
folyamatosan
frissítve hatásos.

Az információszerzés, a tanulás és a kikapcsolódás mellett a világhálón
káros tartalmakkal is találkozhatunk, illetve az a veszély is fennáll, hogy
a kelleténél több időt töltünk online, legtöbbször bármiféle ellenőrzés
nélkül. Léteznek olyan technika megoldások, amelyek segítségével ezek
a veszélyek csökkenthetőek. Ezek azonban nem helyettesítik a tudatos
internethasználatra történő nevelést, a veszélyek és a biztonságos
internetezés szabályainak megismertetését.

Tartsunk szünetet!
Az odafigyelés ellenére ajánlott
számolnunk a szinte állandó online
jelenlét fő mellékhatásával: a figyelem
rendszeres megzavarásával, ami mind a
munkánk koncentrált végzését, mind
pedig a pihenésünket akadályozhatja.

Tudatos internethasználat
Csak pozitívan!
Bevezethetjük, hogy a nap első
órájában semmilyen online tartalmat
nem fogyasztunk, és később is arra
helyezzük a fókuszt, ami épít minket.

Készítette:
Baukó Nóra 6.a

VÉDD MAGAD AZ
INTERNETEN!

„Használd az eszed, mielőtt közzéteszed”
Figyelj arra, mit kivel osztasz
meg, és csak olyan
információt tegyél közzé,
amit később is vállalsz!
Ha valamelyik oldal
bejelentkezési adatokat kér, a
munka befejezése után
mindig lépj ki onnan!

Gondold végig, nem lesz-e
később bajod abból, amit
üzentél. Tényleg ez
a véleményed?

Soha ne küldj névtelenül
olyan tartalmat, amit a
neveddel nem vállalnál fel!
Ha számodra kedvezőtlen
információt találsz magadról egy
honlapon, jelentsd
a honlap üzemeltetőjénél!
Készítette: Bencsik Miklós, 8.D

Biztonságos
internetezés
Jelszó típusok:

A jó jelszó:

Adatbiztonság, tűzfal:

Szünetmenes tápegység:

-felhasználó által kitalált jelszó
-számítógép által generált jelszavak
-kérdés- és válaszkódok
-jelmondatok

-a tűzfal egyik célja a
számítástechnikában annak
biztosítása, hogy a hálózaton
keresztül egy számítógépbe se
törhessenek be. A tűzfalak általában
folyamatosan jegyzik a forgalom
bizonyos adatait, a rendkívüli és kétes
eseményeket, továbbá riasztásokat is
adhatnak.

Gyebnár Attila
7.b

-soha ne adj meg értelmes szót jelszónak!
-soha ne válassz születési vagy bármilyen
hozzád köthető dátumot!

-használjunk szünetmentes
tápegységet! Ez nemcsak
áramkimaradás esetén lép üzembe,
hanem túl alacsony vagy túl magas
feszültségszintnél is. Ebben az esetben
is védi a számítógépen tárolt
adatainkat.
-az adatok nemcsak fizikailag
sérülhetnek, hanem más felhasználók
révén is. Ezért nem elegendő csupán
adatbiztonságról beszélni, hanem a
számítógép biztonságát is fokozni kell.

ÖTLETEK A
BIZTONSÁGOS
INTERNETEZÉSHEZ
- kapcsold be a
tűzfalat!

-használj
vírusirtót!
- legyen nehezen
kitalálható
jelszavad!
- használj
spam szűrőt!
- vigyázz, milyen képet
teszel fel magadról,
mert mindenki látja!
Készítette:Csajbok Csenge 6.a

AZ INTERNET
VESZÉLYEI

Online zaklatás

(cyber-bullying)

*Ciki képeket posztolnak
rólam

*Feltörték a profilom
*Fenyegetnek, hogy fizikailag bántani
fognak
*Kellemetlen,hazug dolgokat állít
rólam a közösségi oldalon

*Nevemben posztolnak stb.

Fontos, hogy tudjuk, a magyar törvények tiltják a zaklatás minden formáját! Ha zaklatás
áldozatává válunk, jusson eszünkbe: nem mi vagyunk a hibásak, és jogunk van
segítséghez.

Az internetes bántalmazás formái:
*Lángháború: erőszakos, durva üzenetek küldése.
*Befeketítés: rosszindulatú, hazug dolgok posztolása.
*Kizárás: szándékos kirekesztés egy online csoportból.
*Online zaklatás: fenyegető, megfélemlítő zaklatás az online térben stb.
Ne hagyjuk, hogy az osztályban, iskolában eldurvuljon a zaklatás. Álljunk az áldozat
mellé, és ajánljuk fel segítségünket. Néha az is elég, ha érzi, hogy van, aki mellette áll.

Csáky Anna 7.b

ONLINE ZAKLATÁS

cyber-bullying
A kamaszok 44 százaléka érezte már, hogy
zaklatják a neten. Cyber bullyingnak, azaz
online zaklatásnak számít minden, amitől
egy
gyerek
nem
érezheti
magát
biztonságban az interneten.
Világszerte június harmadik péntekjén, idén tehát június 21én tartják a cyberbullying, vagyis az internetes zaklatás elleni
nemzetközi napot. A probléma égetőbb, mint eddig bármikor:
az amerikai statisztikák szerint átlagosan 7 percenként
zaklatják valamelyik gyermeket az online térben – és az
esetek 85 százalékában senki nem lép közbe.

Mik történhetnek:
-ciki képeket posztolnak rólam
-feltörik a profilom
-szexuális tartalmú képekez küldenek
-létrehoznak rólam egy közösségi profilt
--fenyegető esemeseket küldenek stb.
Mit tehetünk mi:
-csak a barátaiddal csevegj
-gondolkodj
-ne áruld el senkinek a jelszavad
-ne bánts másokat
-használd az adatvédelmi beállításokat
Mit tehetnek a szűlők: Legyen nagyon óvatos, ha
információt, képet, videót oszt meg a családjáról az
interneten, és a gyerekét is tanítsa arra, hogy soha semmit
ne küldjön el, amit nem szeretné, hogy egyszer az egész suli
lásson.nagyon fontos érzékenyíteni is a gyerekeket, hogy
megértsék: a chat és a hírfolyam nem egy videójáték része,
hanem igazi emberek olvassák, akik másnap is emlékeznek
rá.:

Készítette Dobó Sára 7.B

Tudatos internet
használat:

01

02

A jelszó

Tűzfal

Mindig legyen több 8 karakternél,
és klegyen benne nem megszokott
karakter:&,+.
Ne legyen szótárban .
Ne használjuk több dologra.

Olyan mint a kézmosás, a külső
behatolástól véd, elég 1 de legyen
bekapcsolva és időnként frissítve.

03

04

Adatok megosztása

Spam szűrés

Csak a legszükségesebb adatokat
osdz meg magadról
.Ha egy banki vagy bármilyen oldal
jelszó megerősítést kér akkor nézd
meg a webcímet, hogy nem hamis e.

Legyen több e-mail címed:társalgás,
család, és a közösségi portálokra.
Válassz spam szűrős levelező
programot.

05
Idegenek az interneten
Fantázia nevet használj.
Ne add meg a személyes adataid.
Ne hagyd magad befolyásolni.
Szólj szüleidnek, és szakítsd meg a
kapcsolatot.

Készítette:Dzurek Vivien 8.d

FONTOS AZ ADATAINK
VÉDELME!
VÉDD AZ ADATAIDAT!

Adatvédelem alatt az adatok
fizikai védelmét és az adatok
illetéktelenek
hozzáférésétől
való
védelmét,
titkosságát
értjük.
Adatbiztonság alatt magát a
technikai védelmet értjük.
• Tűzfal: egy olyan program,
melynek a feladata a rendszer és
a hálózat adatainak védelme.
• Vírusirtó program használata.

Személyes adataink
T T T T adatok:
·név
·anyja neve
·születési dátum
·születési hely

Adatkezelés – Átláthatóság
Fontos,
hogy
tudatában
legyünk
és
dönthessünk, arról, hogy milyen módon kezelik
az adatainkat azok a szolgáltatások amelyeket
igénybe veszünk!
Csak olyan engedélyeket adj meg amelyek
elengedhetetlenek azok hatékony használatához!

Fadgyas Charlotte 6. a

CHAT-elj
biztonságosan!

BIZTONSÁGOS INTERNET

LÉGY ÓVATOS!
TARTSD BE A NETIKETTET!
NE TALÁLKOZZ IDEGENNEL!

készítette:
Gubucz Ákos
7/B

1

Mások is olvashatják, a
bizalmas információk
kiadása TILOS!.
A chat-et működtető
rendszerek nem mindig
kódolják az
üzeneteket

2

Károkozók kerülhetnek
a számítógépre, nagy
adatbiztonsági
kockázat!
Egyes chat programok
fájlok küldését,
fogadását is lehetővé
teszik (pl. MSN, ICQ,
Skype)

3

Veszélyes lehet az
idegenekkel való
találkozás (pedofilok,
drogdílerek,
csalók…).
Fantázia nevek mögé
rossz szándékú
emberek is
rejtőzhetnek

4

Mindig bátran kérj
felnőtt segítséget!
Ne válaszolj sértő
üzenetre, blokkold a
küldőt, jelentsd a
problémát! .

A biztonságos
internetezés
Előnyei: -Tanulhatunk az interneten
-Új embereket ismerhetünk meg
-Játszhatunk. zenét hallgathatunk
-Meggyorsítja az életünk
-Bármikor bármi megtalálható

Hátrányai: -függők lehetünk
-Rossz társaságba keveredhetünk
-Nem kívánt tartalmak lehetnek fent
-Emberek közti kapcsolattartás csökken
Az internet mára a kapcsolattartás és az
információszerzés legfontosabb, megkerülhetetlen
eszköze lett, az interneten intézzük ügyeinket, itt
vásárolunk, itt is szórakozunk. Mindezért az internet
biztonsága végtelenül fontos. Ezernyi előnye mellett
oda kell figyelnünk néhány tucatnyi veszélyére is.

Győri Réka 8/b

Világháló
veszélyei
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
Felelőtlen használata számos veszély forrása lehet.

INTERNETES MEGFÉLEMLÍTÉS
Valaki az internetet, vagy mobil eszközöket arra
használja, hogy szándékosan bántson másokat.

KÁROS TARTALMAK,WEBOLDALAK
Szűrőprogramok beállítása, internetezési szabályok
megalkotása.

ONLINE FÜGGŐSÉG
Viselkedés beszűkülése, kontroll vesztés, tolerancia
kialakulása, elvonási tünetek.

ADATHALÁSZOK
Olyan megtévesztés, ami személyes adatainkhoz
próbálnak jogszerűtlen módon hozzájutni.

Készítette: Kovalovszki Luca 7.b
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Hogyan lehet elkerülni
Soha ne add ki magad másnak, mert
a végén neked is bajod lehet belőle
Ne addj ki személyes információt
magadról
Ne küldj idegeneknek képet magadról

x

Durva/rosszalló üzenetek esetén:
Ne válaszolj
Tiltsd le az illetőt
Szólj egy felnőttnek
Ne jelölj be idegeneket csak azért mert
megkérnek rá
Ingyenes ajánlatoknak ne dőlj be
Ne mindenhol ugyanazt a jelszót
használd

MINDIG LÉGY ÓVATOS :)
Készítette:Aradi_Gerda

VIGYÁZZ!

Az internet hemzseg
a kártevőktől!
Hogyan fertőződhet meg a géped?
fertőzött médiával (CD, DVD, pendrive, ...)
ismeretlen feladótól érkező levéllel
böngészés fertőzött weboldalakon
letöltés fertőzött weboldalakról,
szerverekről
felbukkanó (POP-UP) ablakra
kattintással
MSN, ICQ, Skype, stb. fogadott
tartalmakkal
közösségi oldalakról letöltött
alkalmazásokkal

Készítette: Szabó Lívia 6.A.

