Alsósokra hangolva – Médiatudatosságot
fejlesztő óratervek
3-4. évfolyamos diákoknak
Bevezető
Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben az
adatvédelemmel foglalkozunk. A tananyag kapcsolódik a Digitális lábnyomaink órához, és
szorosan követi Az adatvédelem és robotok órát, 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, dupla órát 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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Adatvédelem

Óravázlat
Tantárgy: digitális kultúra
Az óra címe: Adatvédelem
Órakeret/Időtartam: 45 perc
Az óra típusa: a megtanult ismereteket elmélyítő és ismétlő óra
Az óra célja: Az óra célja, hogy a tanulók megismerjék az adatvédelem fogalmát, a sütik
működését, a „láthatóság” beállítás adatvédelmi célját, és személyes védelmet alakítsanak
ki különböző információk megosztásával kapcsolatban.
Tantárgyi kapcsolatok: etika
Kulcsfogalmak: adatvédelem, süti, láthatóság, privát, publikus
Eszközök: Mellékletek, Feladatok
Teremigény:
 A Feladat 3-hoz a képek a Melléklet 2-ben nagy méretben is láthatóak, ezeket ki lehet
vetíteni közös megbeszélés céljából.
 Padok, amikre lehajthatják a fejüket a tanulók és kézfeltartással jelzik a válaszukat,
de egyéb alternatív válaszadási lehetőség is alkalmazható.
Előzetes tennivaló: Feladatokat kinyomtatni
Megjegyzés:
 A posztok láthatóságával kapcsolatos feladathoz kiemeljük, hogy a feladat célja
nem a félelemérzet erősítése, hogy bárki láthatja, amit megosztanak, hanem a
tudatosság kialakítása és az adott célnak megfelelő beállítások megismertetése.
 A láthatóság jelzése relatíve egységes, de vannak különbségek, a feladathoz a
pedagógus szabadon módosíthatja az ikonok képét, amennyiben szükségesnek
gondolja.

1

Adatvédelem

Feladatok
Feladat 1 – Regisztrációs lap
Neved*:
Születési dátumod*:
Foglalkozásod*:
Lakcímed:
Anyukád neve:
Magasságod:
Ha van allergiád, mire?
Ma milyen színű póló van rajtad?
Háziállatod neve*:
Kedvenc filmed címe:

2

⇈

Adatvédelem

Feladat 2A – Adatvédelmi beállítások – láthatóság (tanulói példány)

⇈

Feladat: Írd be az elnevezések betűjelét és a hozzá tartozó meghatározás számát a táblázat
megfelelő cellájába!
Név

Jelölés

Meghatározás

Név:
a) csak én
b) egyéni
c) privát/csak ismerősök
d) publikus/nyilvános
Meghatározás:
1. Minden ezzel jelölt adatnál megadhatod, hogy kinek engeded vagy éppen kinek
tiltod a láthatóságot.
2. Minden ezzel jelölt adatod bárki számára látható lesz, aki megtekinti a profilodat.
3. Minden ezzel jelölt adatodat csak a programban megadott ismerőseid láthatják.
4. Minden ezzel jelölt adatodat csak te láthatod, mások számára (ismerős vagy nem)
nem lesz elérhető.
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Adatvédelem

Feladat 2B – Adatvédelmi beállítások – láthatóság (megoldás)

⇈

A jelölések kinézete és a beállítási lehetőségek száma programonként eltérő lehet.
Név
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Jelölés

Meghatározás

d) publikus/
nyilvános

2. Minden ezzel jelölt adatod bárki számára látható
lesz, aki megtekinti a profilodat.

c) privát/csak
ismerősök

3. Minden ezzel jelölt adatodat csak a programban
megadott ismerőseid láthatják.

b) egyéni

1. Minden ezzel jelölt adatnál megadhatod, hogy
kinek engeded vagy éppen kinek tiltod a láthatóságot.

a) csak én

4. Minden ezzel jelölt adatodat csak te láthatod,
mások számára (ismerős vagy nem) nem lesz
elérhető.

Adatvédelem

Feladat 3A – Jól van beállítva a láthatóság? (tanulói változat)
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⇈

Adatvédelem

Kinek a posztja?

Mire van beállítva a
poszt láthatósága?

A céljának megfelelően
állította be?
Tehát azok láthatják,
akiknek szánja?
Adatvédelmi
szempontból jól
állította be?

Változtatnál a
beállításán?
Mit javasolnál neki?
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Adatvédelem

Feladat 3B – Jól van beállítva a láthatóság? (lehetséges megoldás)
Kinek a posztja?

Példa: Julcsi

A. Krisztina

K. Peti

Z. Zorka

Publikus, mindenki
számára látható aki
rákeres a profiljára

Csak én

Ismerősök

Csak bizonyos személyek

Nem, mert bárki láthatja a
megosztott információt.

Nem, mert senki más nem látja a
posztot, csak ő.

Igen, mert
mindenkinek ajánlja
a könyvet, amit
olvasott.

Igen, mert kiválogatta
azokat a személyeket, akik
láthatják a posztot.

Igen.

Igen.

Nem.

Nem.

Mire van beállítva a
poszt láthatósága?

A céljának megfelelően
állította be?
Tehát azok láthatják,
akiknek szánja?
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⇈

Adatvédelmi
szempontból jól
állította be?

Nem, mert közli, hogy két
hétig nem lesz otthon és
még a lakcímét is
megosztotta.

Változtatnál a
beállításán?

−

Mit javasolnál neki?

−

Nem osztanám meg a
lakcímet senkivel.
Csak ismerősök
láthassák a posztot.

−

Nem, mert senki se látja, hogy
elveszett a kutya.

−

Mivel nem adott meg
semmilyen érzékeny adatot
(még konkrétan a helyet sem,
ahol a kutya eltűnt), ezért
nyugodtan lehetne ez nyilvános
poszt

1. Ismerősök láthassák.
2. Publikussá tenném, hogy
megosztható legyen, hogy
Krisztina számára ismeretlenek
is tudjanak segíteni.

