
Alsósokra hangolva – 
Médiatudatosságot fejlesztő 
óratervek  
3-4. évfolyamos diákoknak 

Bevezető 

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben a helyes 

online viselkedés, a netikett szabályaival foglalkozunk. Az óra lehet A digitális lábnyom óra 

folytatása, de önállóan is megtartható. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz 

kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A 

pedagógus feladhatja őket szorgalmi, illetve házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek 

szánt órát kiegészítve, két tanórát is tarthat az adott témakörben. 

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket 

sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói 

válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt 

találhatók. A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető 

eszközöket tartalmazza. 
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Netikett 

Óravázlat 

Tantárgy: digitális kultúra 

Az óra címe: Netikett 

Órakeret/Időtartam: 45 perc 

Az óra típusa: a megtanult ismereteket elmélyítő és ismétlő óra 

Az óra célja: Az óra célja megfogalmazni a helyes viselkedést az online térben, 

megismerni a netikett fogalmát. 

Tantárgyi kapcsolatok: erkölcstan 

Kulcsfogalmak: etikett, netikett, viselkedés, digitális jelenlét, digitális én 

Eszközök: projektor, tábla, nyomtatott feladatok 

Teremigény: 

− projektor 

− tábla 

− egy könyv a helyes járás demonstrálásához 

Előzetes tennivaló: 

− Feladat 1 feladatlap kitöltése a tanulókkal – amennyiben ez a „Digitális lábnyom” 

és/vagy „Az internet előnyei és hátrányai” óra folytatása. 

− A Digitális lábnyomaink óra házi feladatát (Feladat 2A) itt az órán fogjuk röviden 

megbeszélni, amennyiben ez annak az órának a folytatása. (Melléklet 1) 

Ötletek/Megjegyzés: 

A feladatok nagy része szorosan kapcsolódik Digitális lábnyomaink című 

anyagunkhoz, érdemes kapcsolni őket.
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Netikett 

Idő Tanári tevékenység – rögzítésre kerülő ismeretek 
Tevékenység 

–
munkaforma 

Eszköz Megjegyzések 

5 perc I. BEVEZETÉS, RÁHANGOLÁS, AZ ÓRA TÉMÁJÁNAK 
MEGADÁSA 
T: Mi az etikett? Tudjátok? 
D: 
T: Az etikett a társadalmi viselkedési szabályok egy bizonyos 
korra és nemzeti kultúrára jellemző összessége. Tudtok erre 
példát mondani? 
D: Bemutatkozásnál a teljes nevünket mondjuk; mindig 
köszönünk, ha belépünk egy új helyre; kézfogásnál szembe 
nézünk; nem könyöklünk az asztalnál evéskor; nem 
csámcsogunk; előre köszönünk az időseknek, akiket magázunk 
stb. 
T: Minden kornak megvolt a maga etikettje. Lássunk pár példát: 
mindig egyenes háttal kellett közlekedni, ehhez gyakorlásként 
könyvet tettek a fejükre. Nézzük, kinek sikerül! Kérek egy önként 
jelentkezőt! 
1-2 tanuló próbálja ki. 
T: Melyek az illő köszönési formák? Gyűjtsük őket össze! 
D: Hangosan kell köszönni; Jó napot kívánok az idősebbeknek; 
Szia a barátoknak stb. 

Frontális 
osztálymunka 

könyv Fontos illemszabályok a köszönéssel kapcsolatban1: 

 Mindig viszonozd a köszönést! 

 Köszönj mindig érthetően! 

 Ha nem tudod, hogy magázódva vagy tegeződve 
köszönj, inkább magázódj! 

 Ha belépünk egy helyiségbe, és ott már vannak, 
nekünk illik előbb köszönni. Ha pedig mi távozunk 
előbb, akkor is nekünk kell előbb elköszönni. 

 Ismerjük a köszönés sorrendjét: 
o A férfi előre köszön a nőnek. 
o A fiatalabb előre köszön az idősebbnek. 

 Általános köszönés a Jó reggelt (kívánok)!, a Jó 
napot (kívánok)! és a Jó estét (kívánok)!, valamint 
elköszönéskor a Viszontlátásra! A Viszlát! már 
pongyolább, ezért inkább jó ismerősök között lehet 
használni. Ha valakit tegezünk, akkor a felnőtteknél is 
a Szia! és a Szervusz! a megfelelő, akárcsak a 
gyerekek esetében. 

                                                        
1 Forrás: https://www.hogyankell.hu/Köszönni, utolsó letöltés: 2021.03.30 

https://www.hogyankell.hu/Köszönni
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Netikett 

Idő Tanári tevékenység – rögzítésre kerülő ismeretek 
Tevékenység 

–
munkaforma 

Eszköz Megjegyzések 

5 perc 
(10 

perc) 

II. AZ ÓRA TÉMÁJÁNAK FELDOLGOZÁSA 
T: Ebben a korban, amiben élünk, a digitális világ a 
mindennapjaink része, és bizony etikett szabályok az online 
viselkedésünkre is vannak. Ezeket a szabályokat a NET és az 
ETIKETT szó összekapcsolásával NETIKETTnek nevezzük. 
Tudtok ilyen szabályokat? Kézfeltétellel gyűjtsünk össze párat! 
D:  

 Fogalmazz egyértelműen, mert írásban könnyű félreérteni 
a szándékot! 

 Ne használj túl sok emotikont! 

 Ne küldj tovább olyan üzenetet, amit te sem akarnál kapni! 

 Viselkedj úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled is viselkedjenek! 

 Ne hazudj! 

Frontális 
osztálymunka 

-  

5 perc 
(15 

perc) 

T: Az előző órán a digitális lábnyomról beszéltünk. Házi 
feladatnak azt kaptátok, hogy írjátok le 5 mondatban, hogy 
szerintetek mit jelent az, hogy „Az internet nem felejt!”. Nézzünk 
meg együtt néhány megoldást! Ki szeretné felolvasni a sajátját? 
A megoldását olvassa fel 3 tanuló és röviden beszéljük át, hogy 
tartalmilag mi közös és mi más a megfogalmazásokban. 

Frontális 
osztálymunka 

Melléklet 
1 

Amennyiben nem volt lehetőség a feladat előzetes 
elvégzésére, akkor kérhetjük, hogy a tanulók pár 
mondatban mondják el, hogy mit gondolnak, ha 
meghallják: Az internet nem felejt. 

27 
perc 
(42 

perc) 

T: Most akkor egy kicsit foglalkozzunk azzal, hogy a digitális 
világban hogyan viselkedünk. Alkossunk 3 csoportot, mert 
forgó-színpad jelleggel a csoportok feladatokat fognak csinálni. 
Minden csoport minden helyszínen lesz majd! 
Minden helyszínen 5-7 percet tölthet egy csoport. 

Forgószínpad  1. helyszín: Milyen lehet ez a személy? 
2. helyszín: Hogyan kellett volna írnia? 
3. helyszín: Alkossunk szabályokat! 
Minden helyszínen lesz egy „mesterlap” amin a feladat 
van, de minden csoport kap egy-egy munkalapot is, amin 
dolgozhatnak. 
A mesterlapokról csak annyi részt használjunk fel, 
amennyit a csoport meg tud csinálni 5 perc alatt! 
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Netikett 

Idő Tanári tevékenység – rögzítésre kerülő ismeretek 
Tevékenység 

–
munkaforma 

Eszköz Megjegyzések 

 1. helyszín: Milyen lehet ez a személy?  Feladat 
3A-B 

Ennél a feladatnál szándékosan hagytunk ki 
információkat. A feladat lényege: vajon mennyire lehet 
igaz, amit az adott személy állít magáról. Mit gondolnak 
róla?  
Cél: kritikus hozzáállás kialakítása az interneten 
olvasottakkal kapcsolatban. 

 2. helyszín: Hogyan kellett volna írnia?  Feladat 
4A-B 

Cél: ennél a feladatnál a nyelvtani, kommunikációs és 
viselkedési szabályok felelevenítése, és hogy tudatosodjon 
a tanulókban, hogy bárkivel is beszélünk online 
környezetben, törekedjünk arra, hogy minél inkább 
hasonlítson a személyes kommunikációhoz. 

 3. helyszín: Alkossunk szabályokat!  Feladat 
5A-B 

Ennél a feladatnál a teljes csoport kapja meg a táblázatot, 
így együtt gyorsabban tudják majd kitölteni. 
Cél: tudatosítani, hogy „a helyes viselkedés minden 
környezetben fontos”. 
Ötlet: Vágjuk fel a táblázatot és az elemeit osszuk szét a 3 
csoport között, majd végül a megbeszélésnél közösen 
összegezzük. 

 Miután minden csoport járt mindenhol, a maradék időben 
beszéljük át röviden, hogy melyik állomásnak mi volt a célja! 
1. helyszín: Milyen lehet ez a személy? 

 Bizonyos mértékben szabályozni tudjuk, hogy mit látnak 
rólunk mások. 

 Minden rólunk megadott, személyesen megfogalmazott 
(személyes vagy vállalt) információ mást jelenthet 
másoknak. 

 Az, amit mások leírnak magukról, nem biztos, hogy igaz. 

 Az általunk megadott információk alapján 
megkereshetnek mások vagy éppen el is kerülhetnek. 

 Érdeklődési körök szerint kereshetünk új ismerősöket. 

  A lista a tanulók tapasztalatai alapján eltérő lehet, tehát 
lehet ennél kevesebb, de több elem is, amit össze tudunk 
szedni. 
Érdemes a tanulókban tudatosítani, hogy bizonyos 
helyzetekben, amit leírunk, módosítható.  
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Netikett 

Idő Tanári tevékenység – rögzítésre kerülő ismeretek 
Tevékenység 

–
munkaforma 

Eszköz Megjegyzések 

 Óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mit 
hiszünk el abból, amit másokról olvasunk. 

2. helyszín: Hogyan kellett volna írnia? 

 A leírt szöveg félreérthető lehet és veszekedést okozhat. 

 Figyeljünk a megfogalmazásra! 

 A nyelvtani szabályokat az interneten is be kell tartani. 

 Tiszteljük meg a másikat azzal, hogy a viselkedési 
normákat betartjuk (pl.: köszönés)! 

 Írjunk úgy, mintha személyesen, szóban beszélnénk a 
másikkal! 

3. helyszín: Alkossunk szabályokat! 

 A viselkedési szabályok a digitális világban is helyt állnak. 

 Vannak szabályok, amelyeket mindenkinek be kell 
tartania. 

 A helytelen viselkedés a digitális világban sem elfogadott. 

3 perc 
(45 

perc) 

III. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS AZ ÓRA ZÁRÁSA 
T: Foglaljuk össze, hogy mik a helyes netikett szabályok! 
Beszéljük át a Melléklet 2 tartalmát, esetleg az órai 
tapasztalatokkal bővíthetjük. 
Minden tanulónak osszunk ki segédanyagot, hogy 
beragaszthassák a füzetükbe. 

 Melléklet 
2 

Feladat 
2B 

Kimeneti kérdések kitöltése (Feladat 2B) 

 


