„Digitális lábnyom”
Fórumok
Egyfajta üzenőfal a weben, ahol szöveges üzenetet küldenek a felhasználók egyes témákban.
Nagyrész nyitott, bárki által olvasható.

Mi a véleményed erről az idézetről?
„Az interneten mindent meg lehet találni,
és mindennek az ellenkezőjét is.”
(Lovász László)

A www.forum.lap.hu oldalról elindulva keress olyan fórumot, amely telefonvásárláshoz ad hasznos tanácsot!

• Keress a neten kommunikációval kapcsolatos idézeteket, bölcsességeket! A legjobbakat oszd meg társaiddal!
• Elevenítsd fel, hogy mit tanultál magyar
nyelv és irodalomból a kommunikáció fogalmáról.
• Keresd meg a Wikipédián a kommunikáció fogalmát! https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezdőlap

Ha nemcsak mások véleményére vagyunk kíváncsiak, hanem mi magunk is szeretnénk megosztani tapasztalatainkat, akkor a fórumokra be
kell jelentkezni. A bejelentkezéshez regisztrációra lesz szükségünk. A fórumok népszerűségét
mutatja az is, hogyha egy keresőbe beírjuk például a „mobiltelefon vásárlása” kifejezést, akkor
a találatok között szinte biztosan ott lesz az azzal foglalkozó fórum oldala is.

Digitális kommunikáció
Az információ átadásához és vételéhez ma informatikai eszközöket (számítógép, okostelefon,
táblagép, bankkártya, pontgyűjtőkártya stb.)
veszünk igénybe, ezek sokat segítenek abban,
hogy a kommunikáció gyorsabb és pontosabb
legyen.
Digitális lábnyom A digitális kommunikáció
során digitális lábnyomot hagyunk
magunk után. Minden, amit teszünk, eltárolódik. Vannak olyan
nyomok, amelyeket tudatosan hagyunk a neten, (ilyenek a bejegyzések a közösségi oldalakon, képek az
Instagramon), vannak olyanok, amiket nem tudatosan (például internetes kereséseinkről, meglátogatott
weboldalakról keletkeznek, vagy
egyszerűen mások teszik fel rólunk,
amire nem adtunk engedélyt).

Honnan kaphatta a fórum a nevét? Elevenítsd fel az ókori történelemről szerzett ismereteidet!

Hasznos tanácsok
• Soha ne írj olyat, amit nem szeretnéd, ha másvalaki írna neked!
• Ne írj folyamatosan nagybetűvel, azt más kiabálásnak vélheti!
• Hozzászólásoddal ne sérts meg senkit csak
azért, mert neki más véleménye van!
Csetelés
Egy vagy több résztvevővel zajló online beszélgetés. A partnerek csak kölcsönös jóváhagyás
után tudnak kommunikálni. A cseteléshez is
programra van szükségünk. Webes felületen
is találunk csetoldalakat, ebben az esetben
nem kell telepítenünk. Legnépszerűbb:
www.chatcafe.hu.
A cseteléskor rövidítéseket is használhatunk,
ezek tevékenységet, eseményt helyettesítenek.
Például NP (nem gond) VOK (vagyok). Gyakran
használunk hangulatjeleket érzelmeink kifejezésére. 😊 ☹

Nézz utána, milyen digitális lábnyomot
hagytál magad után!

Hasznos tanácsok
• Figyelj oda! Amit most teszel, azzal szembesülni fogsz felnőttként is!
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Hasznos tanácsok
• Ne zavard mobiltelefonnal az oktatást! (Lehet,
hogy neked vicces, de másokat gátol a tanulásban.)
• Ne küldj üzenetet a tanórán! (Hamarosan szünet lesz😊)
• Tanórán némítsd el a készüléket!
• Ne készíts képet, videót a tanóráról! (Ha a táblán levő bonyolult matematikai feladat megoldását szeretnéd lefotózni, kérdezd meg a tanárodtól, biztosan megengedi.)

Mit gondolsz, sikerült ezt mára teljesíteni?

Nemcsak unaloműzőnek jó a robotokkal való
beszélgetés, a tanulásban is hasznosak lehetnek.

Infokommunikáció

Csetelés robottal. Már az 50-es években felvetődött az igény olyan mesterséges intelligenciák előállítására, amelyek képesek úgy kommunikálni az emberekkel, hogy ne lehessen
eldönteni, géppel vagy emberrel folyik-e a beszélgetés.

A legnépszerűbb
mobilalkalmazások

Gyakorold az angol társalgást
Woebottal, a csetrobottal.
https://woebot.io
A https://angolrahangolva.com
oldalon segítséget kapsz a kezdéshez.

Messenger
A mobilkommunikáció területén legnépszerűbb
szolgáltatás a Facebook Messenger. A közösségi oldalon elérhető valamennyi ismerősünknek
küldhetünk üzenetet és fogadhatunk tőlük.
Snapchat – nincs digitális lábnyom? A Snapchat egy fényképek küldésére kifejlesztett applikáció, de képes arra is, hogy fényképeket, videókat készítsünk, szöveges információkkal
kiegészítve. Az elküldés után az üzenet nem
tárolódik el. Ha mindenki látta az üzenetet,
a Snapchat rendszere automatikusan törli, tehát
nem marad digitális lábnyom. ☹ 😊

Hasznos tanácsok
• Köszönj érkezéskor és távozáskor a virtuális
életben is éppúgy, mint a való életben!
• Ne használj trágár, obszcén szavakat!
• Ne másokon töltsd ki a dühödet!
• Tartsd tiszteletben mások véleményét!
„Manapság minden
a mobilra költözött”
A mobiltelefonok egyre inkább átalakulnak mobilkommunikátorrá. A leggyakrabban használt
számítógépes alkalmazások bekerülnek a mobilba. „Minden az egyben” eszközzé válnak, személyes navigátorrá, banki és egyéb ügyeinket
intéző, szórakoztató munkaeszközzé.

Mi a véleményed erről, most ennek örüljünk vagy ne?

Nem csak unaloműzésre használható a snapchat, remek szórakozás lehet a Geofilter használata! Ha a helymeghatározást engedélyezzük,
megmutatja térképen, hogy merre jártunk, és
minden településhez más-más dizájnt rendel.
Érdekes és hasznos a történeteim, illetve a történeteink alkalmazás. Az elmúlt 24 óra eseményeit, képeit, videóit fűzhetjük össze.

Mobil a suliban. Vannak olyan országok, ahol
tiltják a mobilhasználatot az iskolában. Magyarországon minden iskolában a házirend rögzíti
a mobilhasználat szabályait.

Hasznos tanácsok
• Csak akkor használd, ha már elmúltál 13 éves!
(Ha a Snapchat csapata tudomást szerez arról,
hogy fiatalabb vagy, törlik a profilod.)

Nézz utána, nálatok az iskolában milyen
szabályok vonatkoznak a telefonhasználatra!
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