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

Bevezető 

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben az online 

személyiséggel, azaz a digitális énnel foglalkozunk. Az óra lehet A digitális lábnyomaink 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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Digitális én, online-offline személyiségünk 

Óravázlat 

Tantárgy: digitális kultúra 

Az óra címe: Digitális én, online-offline személyiségünk 

Órakeret/Időtartam: 45 perc 

Az óra típusa: a megtanult ismereteket elmélyítő és ismétlő óra 

Az óra célja: Az óra célja, hogy fejlesszük a tanulók önismeretét, tisztázzuk és 

megvizsgáljuk a digitális térben kialakított személyiség fogalmát. 

Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret, etika, rajz és vizuális kultúra 

Kulcsfogalmak: önismeret, digitális én, szelfi 

Előzetes feladatok: A tanulóknak előzetesen adjuk ki házi feladatként (Digitális én 

kérdőív – Melléklet 2) 

Megjegyzés: A Melléklet 3-ban Horváth Anita pszichológus munkatársunk három 

potenciálisan felmerülő kérdés megválaszolásával segíti a pedagógusokat abban, 

hogy a digitális ént hogyan értelmezzük, ennek milyen sajátosságai vannak az 

érintett korosztályban. 
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Digitális én, online-offline személyiségünk 

Ajánlott irodalom 

Fehér Katalin – Digitális ÉN (Mindenki Akadémiája) – 

https://www.youtube.com/watch?v=camZ26ZxyE0 Utolsó letöltés: 2021. 03. 16. 

Szabó Orsi: A digitális én – http://szaboorsi.hu/internet-digitalis-en/  Utolsó letöltés: 

2021. 03. 16. 

https://www.youtube.com/watch?v=camZ26ZxyE0
http://szaboorsi.hu/internet-digitalis-en/
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Digitális én, online-offline személyiségünk 

Mellékletek 

Melléklet 1 – Macska és akinek mutatná magát1            ⇈ 

 

                                                        
1 https://www.shutterstock.com/hu/image-photo/brave-cat-red-bandana-showing-selfie-300509978?fbclid=IwAR3PnKu-

OTqFNbJpDOo3QXCWdlebxjOKo9V3syxJmgz65iUiohpPEplnRHA, utolsó letöltés: 2021. 04. 07. 

https://www.shutterstock.com/hu/image-photo/brave-cat-red-bandana-showing-selfie-300509978?fbclid=IwAR3PnKu-OTqFNbJpDOo3QXCWdlebxjOKo9V3syxJmgz65iUiohpPEplnRHA
https://www.shutterstock.com/hu/image-photo/brave-cat-red-bandana-showing-selfie-300509978?fbclid=IwAR3PnKu-OTqFNbJpDOo3QXCWdlebxjOKo9V3syxJmgz65iUiohpPEplnRHA
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Digitális én, online-offline személyiségünk 

Melléklet 2 – Füzetbe ragasztható jegyzet⇈ 

DIGITÁLIS ÉN 

 

„Az internet nem felejt.” 

 

Amit egyszer feltöltünk, az ott is marad, hiába töröljük le a személyes  

oldalunkról.  

 

A személyes adatokat védeni kell, nem szabad gondolkodás nélkül 

mindent megosztanunk magunkról.  

 

Csak magunkról hozhatunk létre digitális profilokat, másról nem, más 

személyiségét nem lophatjuk el még viccből sem.  

 

Az interneten többféle ént megjeleníthet valaki, képszerkesztővel 

manipulálhat magáról képet, de fontos tudni, hogy ez nem a valóság.  

 

A digitális kommunikáció nem helyettesíti a valódi, közvetlen 

kommunikációt. 
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Digitális én, online-offline személyiségünk 

Melléklet 3 – Három gyakori kérdés és válasz a digitális énnel kapcsolatban ⇈ 

Offline-online barátok száma ebben a korosztályban  

A 8-10 évesek körében az online és az offline ismerősök még többnyire ugyanazok a 

személyek. Az offline barátok száma jellemzően több, mint az online barátoké, ami abból is 

fakad, hogy ez a korosztály még nem feltétlenül aktív közösségimédia-felhasználó. Ebben az 

életkorban nem igazán jellemző a kizárólag netes ismeretség, de például online videójátékos 

platformokon szoktak barátságok szövődni; nem véletlen, hogy a gyerekek becserkészése is 

sokszor ilyen felületeken keresztül történik. Az alsósok nem feltétlenül ismerik fel annak a 

problematikusságát, ha ismeretlenek írnak rájuk. 

Hol kezdődik az online és offline személyiség ebben a korosztályban?  

Online és offline személyiség különválasztásáról alsósok vonatkozásában akkor indokolt 

beszélni, ha a gyereknek már van online profilja és használ közösségi médiát. Tágabb 

értelemben már az internethasználat kezdetétől beszélhetünk online személyiségről, hiszen 

a gyerekek keresési és tartalomfogyasztási szokásait is profilozzák az egyes algoritmusok. 

Digitális lábnyomuk kezdete pedig még ennél is korábbra tehető, akár már a születésük előtti 

időkre (pl. szülők által megosztott ultrahangképek). Onnantól kezdve, hogy egy alsós gyerek 

fotókat, TikTok-videókat tesz közzé vagy saját YouTube-csatornát indít, már egyértelműen 

rendelkezik online személyiséggel. A legtöbb esetben ezek nem nyilvános tartalmak, 

elsősorban a gyereket személyesen ismerő barátoknak, családtagoknak szólnak, tehát nem 

eleve azzal a céllal készülnek, hogy minél nagyobb nézettséget generáljanak. Ettől 

függetlenül a gyerekek mind tematikusan, mind formai szempontból próbálnak igazodni az 

aktuális trendekhez, így ők is szelfiznek, gamer és unboxing videókat készítenek és olyan 

szófordulatokat, beállításokat használnak, mint az idősebbek. A gyerekek az énbemutatás 

terén tehát próbálnak igazodni a felnőttekhez, ugyanakkor a legtöbb online tevékenységük 

során – pl. chatelés – nem viselkednek nagyon másképp (pl. gátlástalanabbul, sértőbben), 

mint a való életben. 

Mikortól problémás a digitális én az alsósoknál? 

Mivel a gyerekek egyre hamarabb kezdik használni az internetet és a közösségi médiát (l. 

online oktatás), nem túlzás digitális énről beszélni akár már a 8-10 évesek vonatkozásában 

sem. Nem szükségszerű, hogy a digitális én minden vonatkozásban tükrözze a valós ént, de 

ha nincs átjárás a kettő között, illetve a digitális személyiség pusztán külső elvárások (pl. 

lájkok, nézettség) mentén formálódik, az korosztálytól függetlenül gondot jelent. 

Kisiskolások esetében önmagában problémás, ha a gyerek aktív közösségimédia-

felhasználó, hiszen koránál fogva kevésbé képes tudatosan és biztonságosan használni azt 

(hivatalosan nem is regisztrálhatna), és ez kiszolgáltatottá teheti. A tudatosság hiánya azzal 

is járhat, hogy az általa feltöltött tartalmak kritikátlanul másolják az aktuális trendeket, és 

nem átgondolt belső koncepció nyomán jönnek létre (pl. csücsörítős szelfi, aminek 

szexuálisan felhívó jellegével nincs tisztában a gyerek), így nem feltétlenül azt közvetíti 

magáról a gyerek, amit szeretne. Addig nincs probléma, ameddig a digitális énen keresztül a 

gyerek egy, a hétköznapokban is létező, de kevésbé előtérben lévő oldalát mutatja meg, ám 

még ebben az esetben is nagyon fontos a szülőkkel való egyeztetés a megosztott tartalmakkal 

kapcsolatban (azon túl, hogy mi kerülhet ki, az is fontos, hogy látszódhat-e a gyerek arca, 

hallható-e a hangja, kik láthatják a tartalmat stb.). 


