
Internetbiztonsági előadás (online) 

 

Helyszín: Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

Időpont: 2020. november 11. 8-tól 12 óráig 

Előadók: Dr. Bokor Tamás, Horváth Evelin 

Résztvevők száma: 55 fő 

Korosztály: 5. évfolyam 

 

 

Az előadás a 2 csoportban párhuzamosan folyt két külön előadóval Zoom Meeting formájában. 

 

A tanulók a következő témaköröket beszélték át az előadókkal, illetve oldottak meg közösen és 

egyénileg is DQ teszteket, amelyeket aztán ki is értékeltek.  

 

• Mik a személyes adatok? 

• Facebook profil megszüntetése, mikor nem lehet használni a Facebookot. 

• Milyen adatokat gyűjt a Facebook a felhasználókról? 

• A Facebookon és más közösségi médiafelületen történő visszaélések, a 

megelőzés lehetőségei. 

• Az Instragram közösségi irányelvei, tevékenysége, korhatára. 

• TikTok használata. 

• Mit tehetünk fel, mit ne tegyünk fel az internetre. 

• Erős jelszó létrehozása, biztonságos weboldalak használata. 

• Adataink biztonságos használata közösségi felületeken, internetes vásárláskor, 

bankkártya-használat esetén. 

• Mi az az adatlopás? 

• Korhatár a filmeknél, a különböző felületeken, pl. Google, Facebook 

használatakor. 

 

 

A gyerekek nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták az előadásokat, aktívak voltak, 

sokat kérdeztek, érdekelték őket ezek a témák, problémák.  

 

 

Egyes kérdéskörök azonban számukra még nehezebben befogadhatónak bizonyultak, több 

problémával korukból adódóan még nem találkoztak, de a későbbiekre tekintettel fontosnak 

gondoljuk, hogy ezekről is rendelkezzenek információkkal. 



 

• Mi az álprofil, adathalászat, adatlopás, lájkcsalás? 

• Sharenting – túlzott megosztás. 

• Kik a youtuberek, kövessük-e őket? 

• Felhőalapú szolgáltatások. 

• Deepfake. 

• Digital Heritage. 

• A reklámok, manipulatív tevékenységek és a szabálytalan nyereményjáték. 

• Az internetes zaklatás fogalma.  

• Függőség (pl. játékfüggőség). 

• A valóság és a virtuális világ összemosódásának problémája, veszélyei. 

 

Azt gondoljuk, hogy az előadás online módon is elérte a célját, interaktív, változatos és érdekes 

volt ebben a formában is a gyerekeknek. Sok új információval lettek gazdagabbak, és 

tisztázódtak eddig számukra ismeretlen, zavaros fogalmak. Ugyanúgy tudtak kérdezni, 

hozzászólni a témákhoz, mintha az előadók élőben látogattak volna el az iskolába. 

Sőt, a hiányzó tanulók szülei felvetették, hogy szívesen megnéznék a gyerekeikkel az előadás 

videóját. 

Összességében nagyon hasznosnak ítéljük ezt a programot. 

   
                    

 

                                                 


