
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 

Mellékletek 

Melléklet 1 – Digitális lábnyomaink óra házi feladat (Feladat 2A)  ⇈ 

A digitális lábnyomról tanultak alapján foglald össze 5 mondatban, hogy 

szerinted mit jelent az, hogy Az internet nem felejt! 
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Netikett 

Melléklet 2 – Netikett összefoglaló        ⇈ 

Netikett: Az internet használatára, online jelenlétre vonatkozó illemszabályokat, szokásokat, 

viselkedési szabályokat, vagyis azt, hogy hogyan kell helyesen viselkedünk online 

környezetben, netikettnek nevezzük, ami az angol network (hálózat) és a francia etiquette 

(illemtan) szavakból áll össze. A netikett célja a barátságos légkör megteremtése és 

megőrzése az interneten történő kommunikációban. 

Néhány példa: 

 Beszélj úgy másokkal, ahogy elvárod, 
hogy veled is beszéljenek! 

 Ne beszélj ismeretlenekkel! 

 Figyelj arra, hogy milyen információkat 
mutatsz magadról! 

 Ne írj a chatre vagy a fórumba oda nem 
illő dolgokat! 

 Figyelj arra, hogy mit osztasz meg 
magadról és a családodról a közösségi 
oldalakon és levlistákon! 

 Ne írj csupa nagybetűvel, mert az 
kiabálásnak számít! 

 Fogalmazz tömören, lényegre törően!  Ne káromkodj! 

 Használd a helyes nyelvtani szabályokat 
és jelöléseket, illetve a kis- és 
nagybetűket is! 

 Ne keveredj kommentvitába! Ne írj 
heves leveleket és ne válaszolj ilyenekre! 

 Írj szépen, választékosan!  Ne sértsd meg mások érzelmeit! 

 Mindig köszönj!  Ne spamelj! 
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