Bevezető
Kedves Olvasó!
Először is engedje meg, hogy a Fiatalok Fehérvárért Egyesület nevében köszöntsem Önt a GINOP-3.3.3.17 keretein belül megvalósuló Soha nem késő! Internetezz! tréningünk résztvevőjeként. A program egy
remek kezdeményezés és kihagyhatatlan lehetőség a digitális tudás megszerzésére. A projekt célja, hogy
segítségükre lehessünk a digitális felzárkózásban. Megismertessük Önökkel a digitális világot, megmutassuk, hogyan könnyíthetik meg vele a mindennapokat. Információt és tudást adunk most a kezükbe,
mellyel hozzásegítjük Önöket ahhoz, hogy lehetőségeik, kapcsolataik, életminőségük javuljon.
Az első lépés az ismeretlen felé, mindig a legnehezebb. Ön bátor, és ezt nagyra becsüljük! Elhatározta,
hogy ledönti a gátakat, amelyet a digitális tudás hiánya vagy csekély mértéke állított Ön elé. Mi pedig küldetésünknek tekintjük azt, hogy ne csak elindulni segítsünk, támogatjuk a megkezdett úton és a projekt
leteltével sem szeretnénk bárkit is magára hagyni. Ön átlépi velünk
a digitális világ kapuját és a tréningeken minden olyan hasznos
információt megkap, mely elengedhetetlen a biztonságos internetezés felfedezéséhez. Ez a kiadvány összefoglalja az elhangzott
tananyagot, és a legfontosabb információkat. Ezzel szeretnénk
segíteni az önálló fejlődését. E mellett a továbbiakban pedig online
segítségnyújtás is biztosítunk.
Magam és az Egyesület nevében is kívánom, hogy úgy érezzék, egy
nagyon jó döntést hoztak.
Gréczy Szimonetta
Fiatalok Fehérvárért Egyesület elnöke

Aki lemarad, kimarad?
Ha Ön ezt a kiadványt olvassa, akkor nagy valószínűséggel azért teszi, mert szeretné megismerni és
megtanulni a digitális eszközök használatát és az internet világát. Miért van szükség erre? Lételemmé
vált a digitális világ? Nem lehet nélküle élni? A
válasz egyértelműen nem. Hiszen nem váltja
fel a való világunkat, ugyanakkor gyökeresen
megváltoztatja. Hogy miért? Egyrészt azért,
mert népszerű, hiszen már mindenki számára és
majdnem bárhonnan elérhető, gyors, kényelmes
és olcsó. Másrészt a fiatal generáció életében
egy meghatározó és alapelem a digitális lét. Nem
hiába digitális bennszülötteknek nevezik őket.
A kommunikációjukra, a társadalmi életükre, a
világnézetükre, a tudásukra és még sorolhatnánk, rendkívül erős formáló hatással van.
(forrás: moly.hu)
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A fiatalok egy folyton fejlődő és változó világba születtek és képesek arra, hogy felvegyék ezt a tempót
és vele együtt haladjanak. Azok, akik nem beleszülettek, de munkájuk, tanulmányaik vagy önszorgalmuk
miatt részesévé váltak, szintén próbálják tartani
az iramot és haladnak előre. Akárhogyan is, de
mindegyik formációra igaz, hogy nem akarnak
lemaradni és nem is képesek rá. Így „aki lemarad, kimarad” alapon-minél később lépünk be a
digitális világba, annál nagyobb lesz a lemaradás,
ami sajnos a generációk közötti szakadékokat is
csak növeli.
(forrás: weart.co/photographers
/robbie-lawrence)

Úgy képzeljük el, mint ha egy vasútállomáson várakoznánk, ahol percenként váltják egymást a gyors
járatok és emberek tömegei szállnak fel -le, majd mennek tovább. Mi pedig ott ülünk egész nap és várunk,
közben nézzük őket. Találkozhatunk pár ismerőssel, de nekik éppen annyi idejük van, hogy köszönjenek,
és már mennek is tovább, miközben mi csak várunk. Csakhogy egyik gyorsjárat sem a miénk. Amivel mi
járunk az nagyon lassú, nagyon ritkán jön és nagyon soká lesz még, mire haza érünk vele. Arról nem is
beszélve, hogy lehet, csak egyedül utazunk rajta.

Az Internet története
Az Internet mára mindenki számára ismert fogalommá vált. Pedig eredeti funkcióját tekintve, nem a
nyilvánosság számára született. Ugyanis az internet
azon megannyi technikai eszköz közé tartozik, mely
hadászati célból jött létre. Pontosabban az 1960 – as
években tetőző, Amerikai Egyesült Államok és a
Szovjetúnió között zajló hidegháború által létrejött
katonai fejlesztésnek köszönhető. „Az amerikai
védelmi minisztérium egy olyan hálózati rendszert
szeretett volna kiépíteni, amely túlél egy atomtámadást.” Ez volt az ARPA (Advanced Research Projects
Agency) .
(forrás: pngimg.com)

Az ARPA 2 nagyon fontos funkciót látott el: Az első az volt, hogy a hálózatnak ne legyen központja, hanem
a hálózat csomópontokból álljon (mint egy háló) . A másik, hogy az információ (üzenetek) egymástól
függetlenül, különböző útvonalakon haladjanak. MIÉRT? „Ha nincs központ, akkor biztonságosabb a
hálózat. Ha több „út” van, akkor bármelyik hálózati csomópont vagy összeköttetés kiesése esetén is eljut
az információ a hálózat többi pontjára.” 1969 végére alakult ki egy kísérleti hálózat: az ARPANET. Az évek
alatt jelentős fejlesztéseken esett át, 1983 – ban az ARPANET – ről levállt a katonai rész majd az 1980 – as
évek végére az ARPANET átadta a helyét az INTERNETNEK.
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(forrás: pngimg.com)

1992-re fejlesztettek ki egy új alkalmazást, amit úgy hívunk: Világháló, vagyis a World Wide Webet. Ez az alkalmazás már grafikus
felületet biztosít az internet felhasználók számára, szolgáltatásait
pedig teljesen multimédiás megvalósításban élvezhetik.
Az internetezés nem igényel különösebb informatikai tudást,
azonban jó, ha átlátjuk és megértjük a világháló működését. Amint
elsajátítottuk az alapokat, gyakorlati úton haladva könnyedén
aktív felhasználókká válhatunk. Az internet adta szolgáltatások
folyamatosan megújulnak, így mindig új ismeretek megtanulására
ösztönöznek. Bátran használjuk és élvezzük a világháló adta megannyi lehetőséget! A digitális világ földrajzi távolságokat dönt meg, anyagi és időbeli gátakat töröl el, és globális információt biztosít számunkra
a mellett, hogy szociális kapcsolatainkat tartja össze és építi napról napra.

Az Internet szolgáltatásai
Az Internet számos szolgáltatást nyújt a hálózat használóinak,
melyet 4 fő kategóriába soroltunk.





Kommunikáció
Információ
Szórakoztatás
Tevékenység

Hogyan érhető el az internet?
Ahhoz, hogy beléphessünk a digitális világ képzeletbeli kapuján, szükségünk van pár alapvető eszközre.
Mindenekelőtt internet elérést kell biztosítanunk.
forrás: pngimg.com
Ez lehet egy szolgáltató által nyújtott előfizetés, de számos helyen is igénybe vehető, és legtöbbször
ingyenes hozzáférést biztosítanak pl.: könyvtár, teleházak, vendéglátóhelyek, távolsági buszok stb.
Ha azt látjuk free wifi, vagyis ingyenes internethasználat, akkor nincs más dolgunk, mint valamilyen internetezésre alkalmas eszközzel rácsatlakozzunk a hálózatra. Saját előfizetésünket is megosztottá tehetjük
úgy nevezett router kiegészítéssel. Az elérhetőséget korlátozhatjuk jelszavas hozzáféréssel, de akár a
nélkül is.
Saját otthonunkban mindig jelszavas védelemmel lássuk el a megosztott internetünket! (Erről a Legyünk
biztonságban fejezetben olvashatunk)
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Válasszunk böngészőt!
Az internetre való csatlakozás önmagában nem
elegendő még. Ehhez egy böngészőre is szükségünk van, melyet az internetezésre alkalmas
eszközünkön érünk el. Vagyis szükségünk van
egy olyan programra, mellyel a webes tartalom
megjelenik majd a képernyőn. Alapértelmezett
programként is elérhető, de mi magunk is letölthetjük.
Letölteni annyit jelent, hogy a fájl (program, tartalom) eszközünkön tárolódik és elérhető lesz.
Az egyik legnépszerűbb program a chrome
(forrás: pcworld.hu)

További programok: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari (ios)

Internetezésre alkalmas eszközök:
Asztali számítógép (PC)
(forrás: pngimg.com)

Helyhez kötött, robosztus méretű eszköz. Állandó
áramellátás szükséges hozzá. Négy alapvető részből
áll, egy monitorból, egy gépházból, egy klaviatúrából
és egy egérből. Kiegészítő eszköz lehet a hangfal és a
kamera, valamint a nyomtató. Ideális dokumentumok
megírásánál, nyomtatása során, illetve ha huzamosabb időt szeretnénk vele eltölteni. Géptípustól
függően CD, DVD lemez, pendrive, memóriakártya olvasására alkalmas. Internet elérést kábelen vagy
wifin keresztül biztosíthatunk.
Napjainkban már elavult technológiának számít hasonlóan, mint a CD és a DVD alapú eszközök és adattárolók. Ennek ellenére még sok intézményben és háztartásban használják.
Laptop vagyis a hordozható számítógép.
(forrás: pngimg.com)

Időszakos áramellátást igényel, bárhol azonnal
használatba vehető .Könnyű és kisebb mérete,
valamint a feltölthető akkumulátora lehetővé
teszi, hogy pl.:rövidebb utazások során magunkkal
vihessük. Ha otthonunktól távol vagyunk, akkor is
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dolgozni tudunk rajta. Az asztali számítógépez hasonlóan társítható mellé nyomtató, füllhalgató. A legtöbb laptop kamerával és belső hangfallal is felszerelt. Géptípustól függően CD, DVD lemez, pendrive,
memóriakártya olvasására alkalmas. A laptopok nem igényelnek külön klaviatúra és egér használatot.
A billentyűzet az eszköz része, a navigálást pedig az érintőpad teszi lehetővé. (Az érintőpad nem igazán
alkalmas az egérmutató kezelésére ezért egér használata javasolt) . Internet elérést kábelen vagy wifin
keresztül biztosíthatunk. Ideális dokumentumok megírásánál, nyomtatása során, illetve ha huzamosabb
időt szeretnénk vele eltölteni, de nem feltétlen mindig ugyan azon a helyen.
Ma már nem jellemző, hogy laptopba CD vagy DVD lejátszót építenek be, helyette nagy kapacitású háttértárolókat alkalmaznak.
Tablet vagyis a táblagép
(forrás: pngimg.com)

Kifejezetten internetezésre kifejlesztett eszköz. Teljesen mobil, könnyű és az előzőekben említettekhez
képest jóval kisebb méretű. (magazin méret) . Bárhova
magunkkal vihetjük. A legtöbb készüléken valamilyen
operációs rendszer fut. Azok számára, akik leginkább
olvasásra, videó és képnézegetésre használják kiváló
választás. Alkalmasak e-mailezésre, közösségi
oldalak használatára, chatelésre, video telefonálásra.
Használható fényképezésre, videók rögzítésére. Nem
tartozéka a billentyűzet, de meghagyták a lehetőséget,
hogy társítható legyen vele. Tableten lévő folyamatokat érintőkijelző használatával és saját ujjunkkal
irányíthatjuk. Ez kezdetekben furcsa lehet és talán kevésbé nyúlt élvezetet, de némi gyakorlás után könynyedén használjuk. Kamerával felszerelt eszköz. Fejhallgató is társítható hozzá. Internet elérést wifin
keresztül, vagy mobil előfizetéssel biztosíthatunk. Memória kártyával bővíthető.
Okostelefon
(forrás: pngimg.com)

A legkisebb és a legtöbb funkcióval rendelkező eszköz. Tulajdonképpen egy miniatűr számítógép, ami
telefonként is használható. A legtöbb készüléken
valamilyen operációs rendszer fut. Alkalmasak e-mailezésre, közösségi oldalak használatára, chatelésre,
használható határidőnaplóként. Megtalálható benne
a beépített fényképezőgép (elöl-hátul), névjegyzék,
gyorsulásmérő, beépített navigáció, dokumentumok
olvasásának képessége, zene lejátszó, fotóalbumok,
internetböngésző stb. Internetelérést wifin keresztül,
vagy mobil előfizetéssel érhetünk el. Memória kártyával bővíthető. Fülhallgató társítható. Telefonon lévő
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folyamatokat érintőkijelző használatával és saját ujjunkkal irányíthatjuk. Ez kezdetekben furcsa lehet és
talán kevésbé nyúlt élvezetet, de némi gyakorlás után könnyedén használjuk. Az okostelefont nem csak
hogy bárhová magunkkal vihetjük, hanem rendszerint magunknál is tartjuk.
Adathordozók
(forrás: pngimg.com)
pendrive: dokumentumok, képek, videok stb. tárolására és megosztására szolgál. USB nyílással rendelkező eszközöknél használható.
Pendrive-ot leginkább akkor használunk, ha egyik eszközről a másikra
szeretnénk áttenni a fájlokat, de méretük vagy mennyiségük meghaladja az emailes átküldést. Fényképek előhivatásánál vagy nyomtatásnál is praktikus.
(forrás: pngimg.com)

memóriakártya: Bizonyos eszközök pl: táblagép, fényképezőgép stb.
memória bővítésére szolgál.
(forrás: pngimg.com)

CD/DVD
Kissé elavult adattárolási mód. Leginkább zenealbumok, filmek
tárolására használják. Cd lejátszós magnó és dvd lejászos házimozi rendszereknél hasznosítható, esetleg olyan asztali számítógépeknél, ahol adott a lehetőség a cd/dvd lemezek beolvasására.

Kiegészítő eszközök






kamera (forrás: pngimg.com)
egér (forrás: pngimg.com)
nyomtató (forrás: pngimg.com)
usb kábel (forrás: pngimg.com)
fülhallgató (forrás: pngimg.com)
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Vigyáz, kész, állj!
Mielőtt belépnénk a digitális világba…
Remek! Most már tudjuk, hogy melyik eszköz
mire való és azt is, hogyan érhetjük el rajta az
internetet. De mielőtt belépnénk a virtuális világ
kapuján, és elindulnánk egy kalandos úton, mely
során felfedezzük az internetes lét megannyi
lehetőségét, álljunk még meg kicsit! Ahogyan
egy utazás előtt, úgy ez esetben is érdemes
tájékozódni. Miért? Nos, leginkább azért, hogy ne
érjen minket sok meglepetés (nyílván itt nem a
kellemesekre gondolok.) Természetesen azért is, hogy biztonságban tudhassuk magunkat. Ezen kívül
azért is, hogy mindig tudjuk, hol járunk és hogy valóban jó úton járunk-e. Hogy ismerjük a határokat és
betartsuk a szabályokat. Persze útnak lehet indulni e nélkül is, de azt mindig tartsuk szem előtt, hogy
sokkal kellemesebb lesz ez a barangolás, ha tudatos felhasználóként éljük át, nem pedig elveszett turistaként éljük túl.

Online magatartás
(forrás: internet)

Tekintsünk a digitális világra úgy, mint a való
világunk egy kicsiny részére. Képzeljünk el
egy nagy halmazt, az a való lét, melyen belül
egy kisebb halmaz a digitális létünk halmaza.
A határtalan szabadság és arc nélküliség adta
lehetőségeket sokszor félreértelmezve használjuk ki, holott éppen ugyan annyi erkölcsi és
etikai szabály vonatkozik a cyber térre, mint a
valóságra. Az “online énünk” is a valódi énünket
tükrözze, az interneten se viselkedjünk másként, mint amit a valóságban teszünk. Az internet nem felejt!
Adataink milliói tárolódnak számunkra láthatatlan szervereken. A mindennapi internetezés során is jóval
több információt osztunk meg magunkról, mint amennyi valóban szeretnénk. Ne legyünk hát meggondolatlanok, mert egy kép, egy indulatos megnyilvánulás, vagy egy át nem gondolt megosztás által még
bajba is kerülhetünk! Miért tennénk ki a világhálóra azt, hogy hol nyaralunk, hol eszünk vagy milyen új
műszaki cikket vásároltunk, ha egyébként ezt nem kötnénk minden szembejövő orrára? Miért írnánk sértő
megjegyzést egy ismert vagy ismerős képe alá, ha az utcán összetalálkozva nem ócsárolnánk? Valljuk
be, a legújabb családtag meztelen képét sem ragasztanánk ki a buszmegállóba, így ne tegyük ez online
sem, mert nem tudjuk, kik nézegetik és leginkább, hogy mit gondolnak, esetleg mit kezdenek a képpel.
Ugyanis minden tartalom, és adat, amit megosztunk, feltöltünk, elküldünk mások által látható és lementhető. Még számos példa felsorolható a meggondolatlan internetezésre, a lényeget tekintve mindig arra
gondoljunk, hogy ez a fajta kitárulkozás támadási felületet adhat, mi pedig legyünk inkább biztonságban.
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Legyünk önmagunk és csak úgy viselkedjünk online, amit bármikor felvállalunk, ha a való világban valaki
megkérdezi: tényleg ez vagy Te?
Az internetes etikett vagyis netikett sokak számára ismeretlen szabályrendszer. Segítsük társainkat azzal,
hogy felhívjuk figyelmüket arra, ha úgy véljük viselkedésük nem illő, vagy esetleg bajba sodorhatja őket.

Netikett
internetes kommunikáció általános illemszabályai
Mielőtt bármit is csinálunk, tájékozódjunk a szabályokról!
A csupa nagybetűvel való írás kiabálásnak számít. Érzelmeink kifejezését az emotikonok segítik

(forrás: internet)

 Mondandónk legyen tömör anélkül, hogy túlságosan lényegre törő lenne.
 Gondolkodjunk mielőtt cselekszünk! Hirtelen felindulásból sok utólag megbánt dolog történhet.
Ne reagáljunk indulatos üzenetekre, ne válaszoljunk ilyenekre!
 Ne sértsük meg más vallási, politikai, nemi hovatartozását és hazájához fűződő érzelmeit!
 Ne káromkodjunk, ne írjunk trágár megjegyzéseket! Ne gerjesszünk vitát!
 Ne írjunk a chatre vagy a fórumba oda nem illő dolgokat! Ha ezeket nem tartjuk be, akkor azt
jelentik az adminnak (adminisztrátornak) és a fórumból való kitiltással járhat. Véleményünket,
kritikánkat úgy fogalmazzuk meg, hogy az ne legyen jogsértő sem.
 Gondoljuk végig a várható következményeket (biztos csak azok fogják látni, akiknek címezzük?
Kiben milyen érzelmeket vált ki, milyen véleményt hagyunk magunk mögött?)
 Tartsuk tiszteletben mások magánéletét, privát szféráját!
 Mielőtt egy képet felteszünk, vagy hozzászólunk egy témához, gondoljuk végig, hogy nem sértünk-e meg vele valakit, illetve hogy valóban illendő-e a nagy közönség elé tárni.
 Úgy védjük mások adatait, mint a sajátunkét. Kérjünk engedélyt, mielőtt feltöltünk és másokat
megjelölünk egy képen vagy megemlítünk egy hozzászólásban.
 Ne akarjuk, hogy mindig Miénk legyen az utolsó szó. Biztos lesz még egy ember, aki ugyanezt
akarja.
 Ne tulajdonítsunk túlságosan nagy jelentőséget jelentéktelen dolgoknak. Pl.: ha valaki nem jelöl
vissza, vagy nem lájkolja a képünket.
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Kezdődjön a felfedezés!
Az előzőekben már szó volt az internet nyújtotta
szolgáltatásokról, melyet 4 fő kategóriába
soroltunk. Ebben a fejezetben sorra vesszük
az alkalmazásokat és gyakorlati útmutatóval
segítjük az elsajátítását, valamint ösztönzés
képen további tippeket adunk, melyekkel önmagunkat fejleszthetjük.
(forrás: enzomiccio.com)

Kommunikáció:
Elektronikus levelezés (e – mail)
Levelezőprogramok segítségével szövegeket fogadhatunk, illetve küldhetünk egy vagy több címre. A levelek mellé csatolhatóak állományok
is. (fájlok pl: képek, dokumentációk) . Az emailre tekintsünk úgy, mint a
postaládánkra. Az email címünk az elérési pontunk, egy olyan adatunk,
melyet nem csak levelezőpartnereinknek, hanem számos online felületen
megadhatunk, és következményeként a postaládánkba levelek érkeznek
majd. A levelek lehetnek privát levelek, hírlevelek, értesítések és megesik,
hogy kéretlen levelekkel is találkozunk. *
*Spam, fekete levelek. (Erről a Legyünk biztonságban fejezetben olvashatunk)

Mail címünk legyen átgondolt! Sosem tudhatjuk hol, mi végett kell megadnunk. Ne kerüljünk kellemetlen
helyzetbe. A legjobb, ha saját nevünkből áll. pl: kovacs.janos52@gmail.com, tothne.kiss.piroska@freemail.hu vagy ha tevékenységhez társítjuk pl.: horgoltcsipketerito@gmail.com, izamamasutije@freemail.
hu, leanderesgyuri@gmail.com,
helytelen mail címek: wdstkipphlm0012@
gmail.com,
osszamabinladen@gmail.
com, cicababa22@gmail.com
Az email cím a regisztráció alapja.
Aki már rendelkezik email címmel, az
biztosan állíthatja, hogy átlépte a digitális világ láthatatlan kapuját. Ugyanis
elérhető és regisztrált a digitális létben.
Akár használjuk emailünket, akár nem, a
címünk regisztrációja teszi lehetővé, hogy
különböző internetes szolgáltatásokat is
igénybe tudjunk venni.
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Nézzünk egy példát az email regisztrációra
Teljes név: Kovács János
(saját nevünket adjuk meg, ez fog megjelenni a levelezésükben.
Felhasználónév: kovacs.janos52@gmail.com
(legyen jól beazonosítható, megjegyezhető)
Jelszó: a levelezésüknk privát szféráját jelszavas védelemmel óvjuk. Vagyis csak akkor férhetünk hozzá
a postaládánkhoz, ha tudjuk a jelszavat és helyesen adjuk meg. Olyan, mint ha a bezárt ajtón akarnánk
belépni, csak akkor tudjuk megtenni, ha nálunk van a kulcs.
MaratoN2016 (a jelszó mindig kis és nagy betűkből és számokból álljon. Olyan jelszavat válasszunk, amit
mi magunk sem felejtünk el, ugyanakkor ne legyen túl egyértelmű mások számára.
Példa: Kovács Jánosról mindenki tudja, hogy mindene a kutyája Bobi. Ne legyen a jelszó Bobi, mert ez
olyan egyértelmű mások számára is. A Felesége Klári a lánya Marianna, őket sem ideális jelszóvá tenni.
János 2016-ban nem tudott elmenni élete első maratoni futására, mert Bobi elveszett aznap. Ez számára
emlékezetes időpont, de nem sokan ismerik a történetet.
A jelszó a belépéshez tartozó kulcs. Soha ne használjunk minden regisztrációhoz ugyan azt a jelszavat,
hiszen ha egyszer valaki feltöri, akkor mindenhova bejut. Olyan, mint ha az otthonunk összes ajtaját,
ablakát egy kulccsal lehetne kinyitni. Ahogy a kulcsot nem hagyjuk kint a zárban, úgy jelszavunkat se
tegyük. Lehetőleg ne válasszuk az automata jelszómentést, és ha felírjuk, akkor azt olyan helyre, ahol
más nem keresné.
Jelszó ismét: Saját magunk leellenőrzése. A rendszer így segít minket, hogy biztosan azzal az adattal
regisztrálunk, amivel szerettünk volna.
Születési idő, mobiltelefon szám: Jó, ha a valós dátumot, számot adjuk meg. Ugyanis ha elfelejtettük
jelszavunkat a rendszer segít rajtunk, de még előtte minden tőle telhetőt megtesz, hogy a leginkább
beazonosítson minket. Így például ez is egy kérdés lesz. Ez is a fiókunk védelmét szolgálja.
Leggyakoribb email rendszerek:
 gmail.com
 freemail.hu
 yahoo.com
Küldjünk emailt!
Az elektronikus levél elküldését a postaládánkba való belépést követően tudjuk megtenni. A „levél írása”
gombot keressük, majd a felugró felületen a címzett mezőt kell kitöltenünk. Ehhez szükségünk van a címzett email címére. A Tárgy mezőben megadhatjuk a levelünk tartalmának lényegét, pl: köszöntő,
meghívó, élménybeszámoló vagy
önéletrajzok esetében a nevünket
és egyéb hivatkozásokat. pl: Kiss
Éva-titkárnői állás jelentkezés
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Közösségi oldal
A közösségi oldalak lényege, hogy a felhasználó az ismerősein keresztül találja meg további ismerőseit
az adott oldalon. Saját email címünkkel tudunk regisztrálni, ezzel saját profilunkat tudjuk létrehozni. Ha
megvan már meg is kereshetjük ismerőseinket, barátainkat és azok ismerőse között további ismerőseinket. Egy jóváhagyott ismerősnek jelölést követően már kapcsolatban is vagyunk velük. Azonban a
kapcsolat nem feltétlen aktív. Egy megjelölés és visszajelölésből nem következik egyértelműen az, hogy
direkt kommunikáció is létesül. Tegyünk hát különbséget a csak ismerős és az aktív ismerőseink között.
Az is kérdés, hogy a „csak ismerősökre”, akiket pl.: látásból ismerünk vagy tudjuk a nevét, esetleg nincs
sok beszédtémánk vele, mennyire van szükségünk és muszáj-e online is ismerőssé fogadni? Erre a
későbbiekben még visszatérünk a Legyünk biztonságban fejezetnél.

A profilunk: Ahhoz, hogy bárki is megtaláljon, illetve bárkit megtalálhassunk érdemes egy jól felismerhető
profilképet feltölteni magunkról. Nevünk, lakhelyünk és munkahelyünk, illetve iskoláink megadásával
kellő információt megosztunk a beazonosításhoz. Megadhatjuk életkorunkat, azt hogy kivel élünk és
milyen kapcsolatban, megjelölhetjük rokonainkat. Nem kötelező, de politikai és vallási hovatartozásunkat
is feltüntethetjük, illetve érdeklődési körünket.
A közösségi oldalak ugyan a kapcsolati háló kiépítésére jöttek létre, de nem csak ezt a funkcióját használjuk. Mára már a szabadidő egy részének hasznos eltöltésévé vált. Saját profilunk lehetővé teszi, hogy
képeket, információkat, videókat osszunk meg, ismerősöket gyűjtsünk, beszélgessünk. Albumokban
tárolhatjuk a fényképeinket, csoportokhoz, közösségekhez csatlakozhatunk. Hírekről, programokról
informálódhatunk, eseményeket szervezhetünk, játszhatunk és véleményt nyilváníthatunk az oldal segítségével.
Egy közösségi oldalon tulajdonképpen minden ott van, és minden megosztható, már ha a felhasználó is
úgy akarja. Lájkolunk pár oldalt, és szinte minden előttünk hever. Ilyen egyszerű lenne?
A legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook. A többihez hasonlóan ez is ingyenes. Legalábbis annak tűnik, és anyagi vonzata valóban nincsen. De azért ne
gondoljuk, hogy a közösségi oldal nem érdekelt abban, hogy a felhasználókból
üzletet csináljon. Láthatatlan módon kéri el tőlünk a számára legtöbbet érő dolgot, vagyis az adatokat. A regisztráció miatt kénytelenek vagyunk pár ártalmatlannak tűnő információt megosztani, az összes többi adatot viszont észrevétlenül
szolgáltatjuk és sokszor meggondolatlanul, jóval többet, mint amennyit szeretnénk. Lájkolunk, hozzászólunk, megosztunk, rákeresünk bizonyos szavakra, eseményekre, emberekre.
Mi egyszerűen csak jól érezzük magunkat, aztán meg nem értjük miért érkeznek azok a hírlevelek, azok
a kéretlen reklámok, miért zúdul a nyakunkba annyi minden, mikor mi nem is kértük. Nos igen, a digitális
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világ egyik legkiemelkedőbb ismertetője, hogy minden nyomot hagy, és az nem tűnik csak úgy el. Az internet nem felejt! A felhasználó adat és célpont, aki jelen van és megtalálható. Csak követni kell az utat, amit
maga mögött hagy. Tudják, mint mikor a rajzfilm figurák elhagyják a süteménymorzsákat az erdőben, aki
rájuk vadászik az pedig utol is éri őket. Kivédeni nem lehet, ugyanakkor legyünk tisztában a felhasználás
feltételeivel és járjuk megfontoltan ezt az utat. Ennek tudatában éljünk online közösségi életet.
Chat, videochat, telefonálás
(forrás: internet)

Privát levelezés, kamerán keresztüli
telefonálás, internet alapú telefonálás,
ez mind adott és könnyedén elérhető
az internet segítségével. Partnerünket
úgyszintén meg kell találnunk, majd
privát beszélgetést kell vele kezdeményezzünk. Legnépszerűbb chat a
messenger nevű alkalmazás, videó
és internet alapú telefonálásra pedig
ott van a viber és a skype. Ezen kívül
számos más alkalmazás is elérhető.
Legtöbb ingyenesen letölthető és
maga a kommunikáció is az. Mindegy, hogy ismerősünk a világ mely pontján él, ha használja a programot
már kapcsolatba is kerülhetünk.
Fórumok, kommentek

(forrás: konfront.hu)

A tematikus fórumokon azonos érdeklődésű emberek oszthatják meg egymással véleményüket, észrevételeiket (stb.) Használatához regisztráció szükséges. A fórumok többsége kér egy úgy nevezett nickname-et (becenév) , melyet mi adhatunk meg és a hozzászólásokban e név alatt szerepelünk majd. Bejegyzésünk a fórum résztvevői számára látható, és természetesen reagálhatnak is rá. Az azonos érdeklődés
nem egyenlő az azonos véleménnyel. Tanuljuk meg elfogadni más nézőpontját. Ha pedig ki akarunk állni
a saját álláspontunk mellett, azt tegyünk úgy, hogy közben senkit nem sértünk meg. A fórumokon nagyon
sok hasznos információra tehetünk szert, mások tapasztalataiból, gondolataiból, bevált módszereiből.
Bizonyos témák tekintetében, (kiemelten gondolok itt egészségügyi kérdésekre) legyünk óvatosabbak, és
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panaszunkkal szakembert keressünk fel, ne ön-diagnosztizáljunk! Ne feledjük, az internet nem lehet ott
mindenre megoldás! Ami az interneten van nem feltétlen igaz!

Információ
Keresőprogramok
A keresőprogramok (keresőgépek) használata lehetővé teszi, hogy rákereshessünk bizonyos információkra szavak, képek, adatok alapján. A Keresők adatbázisaikban tárolt információkat tárolnak (pl: weblapok
címei) és egy keresés elindításakor
ezeket nézik végig és gyűjtik össze
számunkra. A keresőgép csak saját
helyi adatbázisában keres. A legnagyobb és legismertebb a Google.
További keresők: Google, Yahoo,
Bing

Tanuljunk meg keresni!
Gyermekének/unokájának születésnapja lesz. A Kislány nagyon szeret
babázni, és minden vágya egy rózsaszín, pöttyös babakocsi. Ön eldönti,
hogy megveszi ajándékba. Az internet
segítségével szeretne tájékozódni a
kínálatról, az árakról. Hol keresne rá?
Hogyan keresne rá? Milyen szavakkal
írná körbe? Nyissa meg a www.
google.hu oldalt, írja be az alábbi
szavakat: játék babakocsi rózsaszín
pöttyös majd nyomjon rá a keresés
gombra. Próbálja ki, hogy sikerült-e
eljutnia valamelyik játékáruház oldalára, ahol az említett játékot árulják. Megtudta-e milyen játékok közül
választhat? Információt szerzett-e a játékok árát illetően?
(Forrás: internet)

Ahogyan a képen is látható, elképzelhető, hogy nem helyesen írjuk
be a keresett szavakat. A google
alternatívaként felhozza, hogy esetleg
mire gondolhatunk, segít pontosítani
a keresést.
A keresés történhet kép alapján is. A
google találati listájában a képek fülre
kattintva láthatja a terméket. Amelyik
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tetszik, arra rákattintva eljuthat a webáruház oldalára.
Ha már tudjuk a termék pontos nevét, a weboldalak árai
között olykor hatalmas különbségek vannak, érdemes
hát körüljárni.
Receptet keres vagy használati útmutatót? Hasonlóan az
előző példához írja be a keresőbe a keresett étel nevét pl.:
rakott zöldbab, és nézze meg, hány receptes oldalt hoz ki.
Nyissa meg az oldalakat és válogasson kedvére!
Nem találja elektromos eszközének használati útmutatóját? Irja be a keresőbe az eszköz nevét és típusát, valamint hogy használati útmutató pl.: Samsung 32 K5500 Sík
Smart Full HD TV. Letölthető és akár ki is nyomtatható.
A google térképként is funkcionál. Írja be a címet, a
keresett üzletet, intézményt vagy koordinátát és válassza
a térkép fület. Akár útvonalat is tervezhet. Megtudhatja
a menetidőt is. Írja be a keresőbe: gyógyszertár Székesfehérvár, kattintson a térkép fülre és nézze meg a
találatokat.
Sőt mi több! Járja be a nagyvilágot! Böngészője megnyitása után keresse meg a következő oldalt: https://www.
instantstreetview.com/ és írja be a keresőbe valamely
távoli település nevét. Barangoljon Mexico utcáin, járja
körbe Rómát, vagy fedezze fel azokat a helyeket ahová
nem jutna másképpen el!
Keres valamit, de a képet vagy a leírást nem gondolja
elég megbízhatónak? Válassza a video lapfület és nézze
meg a termékről/helyről/szolgáltatásról stb. készített és feltöltött videók kínálatát.

Cookie avagy a süti
Az internet többet tud rólunk, mint azt gondolnánk. Bármi amire rákeresünk, megosztunk adatként
tárolódik rólunk. Legyen az egy szó, egy oldal, egy kép, videó stb. Ne csodálkozzunk hát, ha a keresési
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érdeklődéseinkhez illő reklámokkal találkozunk különböző webes felületeken. Ha pl.: a Balatonon szeretnénk nyaralni, és e témában keresgélünk, utána szinte biztosak lehetünk abban, hogy hetekig a Balatoni
szálláshelyeket és szolgáltatásokat kínáló oldalak reklámjai kísértenek majd minket és hívogatnak
csábító ajánlataikkal.
Mi a süti? Semmi finomságra ne gondoljunk! A cookie (magyrul süti) egy kis fájl a számítógépükön, mely a
webhelyek megtalálásakor kerül oda. Egy olyan kis információ csomag, amit a szerver küld a böngészőbe,
a böngésző meg viszont küldi a szervernek minden egyes kérés alkalmával. Használatával élvezetesebb a
weboldalak használata. Valamint a hirdetéshez használt sütiknek köszönhető a fentebb írt jelenség, hogy
szembe jönnek majd velünk azok a reklám ajánlatok, amik számunkra fontosak, érdekesek lehetnek.

Szórakoztatás
(Youtube, ekönyv, játékok)
Vizuális szórakozásunk legismertebb csatornája a nyilvános videómegosztó, vagyis a YouTube. Videókat
tölthetünk fel és nézegethetjük mások videóit. Ezt akár regisztráció nélkül is megtehetjük. Zene, film,
oktató tananyag, bemutatkozás, üzleti céllal készült videók a világ bármely pontjáról. Pár kattintás és
azonnal elérhető. Kereső használatával szűrhetjük az érdeklődési körünknek megfelelő tartalmat. https://
www.youtube.com/
A youtube nem csak szórakoztat. Ha szeretne elsajátítani egy újabb
hobbit, vagy megtanulni valamit, amire máshogyan nincs lehetősége, szemezgessen az oktató videók között. Tánc, festés, horgolás,
virággondozás, számítógépes programok használata, nyelvtanulás?
Ez csak pár téma, a lehetőségek tárháza végtelen.
Könyvek, Magazinok
Sok nyomtatásban megjelent újság szűkített tartalommal elérhető online is. Az újság vagy magazin
nevére rákeresve könnyedén rátalálhatunk. Próbálja ki! Nyissa meg a www.google.hu oldalt és írja be a
keresőbe: Fejér Megyei Hírlap. Keresse meg és kattintson az eredmények között kihozott
https://www.feol.hu/ címre.
Könyvet keres vagy kölcsönözne? E-Book (elektronikus könyv) lehet a megoldás. Korlátozottan, de akár
ingyenesen is letölthető, vagy a nyomtatott példány árának töredékéért megvásárolható. Keressen rá a
könyv címére és böngésszen a lehetőségek között.
Játék
Interneten számos játék elérhető. Ügyeljünk arra, hogy soha ne adjunk meg bankkártya vagy telefonszámot, ha csak nem szeretnénk fizetni érte! Több játék csak bizonyos szintig ingyenes. A játékok mellett
számos kvíz, teszt és horoszkóp érhető el a legkülönfélébb témákban.
Ha játszani szeretnénk, válogassunk a Facebook adta lehetőségek közül, vagy nézzünk körül milyen
ingyenes applikációk állnak rendelkezésre eszközünkön.

Tevékenység
Mindennapi teendők
Menetrend, térkép, időjárás figyelés, nyitvatartás, hírek stb. Mielőtt útnak indulnánk, tájékozódjunk! Így
kényelmesen otthonról időt spórolhatunk magunknak. Útvonalat tervezhetünk, megnézhetjük hova kell
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mennünk pontosan, kit kell keresnünk, hogyan öltözzünk, és meddig van időnk oda érni
Minden egy helyen: www.startlap.hu Nyissa meg és nézelődjön a különböző tartalmak alatt!
Időjárás: www.met.hu, www.koponyeg.hu
Menetrend: www.menetrendek.hu, www.mavcsoport.hu
Ügyintézés
Manapság szinte már mindenhol törekednek az online történő ügyintézés meglétére, ösztönzésére. Megkötheti biztosítását, rögzítheti mérőóra állását, időpontot, szállást foglalhat, ételt vagy szolgáltatásokat
rendelhet meg, jegyet vásárolhat, munkára jelentkezhet, adóbevallást, igényléseket adhat le stb. Persze
vannak esetek, mikor elengedhetetlen a személyes kontakt, ugyanakkor online mindent gyorsan és
kényelmesen elintézhetünk. Mindig figyelje a weboldalakat és ott keresse az online ügyintézés lehetőségét. Az ügyfélszolgálatok telefonon és emailben
is segítenek, ha a folyamatban elakadnánk, vagy
kérdés merülne fel.
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ egy átfogó
ügyintézési rendszer. Az Ügyfélkapun belépve
Személyes ügyfélkapu felületére jut. Ide érkeznek a
hivataloktól kapott dokumentumai, értesítései és itt
adhatja fel Ön is dokumentumait.
Vásárlás
Az internetes vásárlás napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Otthonról, kényelmesen, egyszerűen megrendelhető. Az ár számos esetben olcsóbb, mint ha áruházban vásárolnánk, illetve lehetőség
van az internetes árak közötti összehasonlításra, hogy megtalálhassuk a legjobb ajánlatot. Ahogyan a
valós boltokban, úgy online üzletekben is gyakoriak a leértékelések, kiárusítások és a különféle akciók
(pl. levásárolható pontgyűjtés).
Az e-boltokban történő vásárláshoz legtöbb esetben regisztrálnunk kell magunkat, amely során megadjuk személyes, szállítási és számlázási adatainkat, és belépési kódot választunk magunknak. A vásárlás
maga úgy történik, hogy az általunk kiválasztott termékekre rákattintunk, amivel azok a virtuális kosarunkba kerülnek, majd amikor már eleget vásároltunk, az összeválogatott termékeket online megrendeljük, illetve ha lehetőség van rá, ki is fizetjük. A rendeléseket telefonon vagy e-mailben visszaigazolják, és
általában néhány napon belül teljesítik. Csomagolási költséget nem számítanak fel, a szállítási költség
azonban bennünket terhel. Ezért mielőtt nagyon belemerülnénk az online vásárlásba, nem árt ezek díjtételéről tájékozódni.
A fizetés történhet az áru átvételekor készpénzben, postai utánvéttel, átutalással, ügyfélszolgálaton
történő átvételkor akár bankkártyával és természetesen az interneten keresztül is. Interneten történő
fizetésnél a tranzakció jogosságát ellenőrzi a bank, ezért néhány nappal hosszabb szállítási határidővel
kell számolni, mint más fizetési módok esetében. Weboldalak egyéb szolgáltatásai: rendelés nyomon
követése, vásárlási utalványok, áruhitel, ajándékküldés stb.
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Álláskeresés
Ha valaki munkát keres, bizony az internet segítésére szorul. Ugyanis betöltésre váró állások százai
kerülnek meghirdetésre naponta. Kereshetünk feltételek alapján pl: iskolai végzettség, nyelvtudás, terület, régió, bér stb. alapján. A legtöbb esetben e-mailben lehet jelentkezni, amihez okvetlenül szükségünk
van egy digitális önéletrajzra. Egy kis segítséggel ez jól elkészíthető, utána pedig csak arra figyeljünk, hogy
esetlegesen aktualizáljuk. Nem kell mindig újra írni és ki is nyomtatható.
Álláskereső oldalak:
 nfsz.munka.hu
 www.profession.hu
 www.workania.hu
Applikációk
Ha tableten, vagy telefonon szeretnénk internetezni,
keressük meg az eszközünk applikáció gyűjteményét,
ahol szinte bármelyik szolgáltatás applikációja letölthető.
Így nem kell oldalakat megnyitnunk, egyszerűen rábökünk, és máris elérjük a felületet.

Legyünk biztonságban
Az interneten nagyon sok különböző forrásból származó adat, információ található. Ezek megbízhatóságáról nem könnyű meggyőződni. Az interneten szinte minden bizalmi elveken alapul, hiszen hiányzik
a személyes kontakt. A következő példákkal megismerhetjük azokat az internetes veszélyeket, hibákat
melyek hasznosak lehetnek számunkra, ha hallunk róluk, és ha hasonló helyzetbe kerülünk.
Email: sokszor találkozhatunk kéretlen levelekkel. Ezeket a mail rendszerünk levélszemétként kezeli és
a SPAM mappába teszi. Ezeket lehetőleg ne nyissuk meg, töröljük vagy hagyjuk figyelmen kívül. Előfordulhat, hogy hivatalos levélnek tűnő e-mail érkezik,
melyben egy szolgáltató elmaradt tartozást kér. Ez 1-2
ezer forintos tételről szól, amit talán nem is furcsállunk
és be is fizetünk. Mielőtt bármit is tennénk, vegyünk elő
egy közüzemi számlát, nézzük meg az adatokat és telefonáljunk a szolgáltató hivatalos elérhetőségére.
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Fekete levelek: tört magyarsággal íródó, nevünkre címzett megkeresés. Általában valami hihetetlennek
tűnő storyval. Pl.: soha nem ismert milliomos nagybácsi balesetet szenvedett és ránk hagyta mindenét.
Nyertünk az angol lottón. Külföldi házassági ajánlatot kapunk.
Ha most jót mosolygunk, és azt kérdezzük: ezt ugyan ki hinné el? sajnos rossz hírem van. A fekete
levelek mögött olyan nigériai bűnhálózat áll, akik legprofibb módon felépítették ennek a pszichológiai
lépéseit. Hosszabb levelezésből áll, olyan dokumentumokat, igazolvány képeket, újságcikkeket küldenek
el, melyek megkérdőjelezhetetlen bizonyítéknak gondolunk. Minden kérdésre választ kapunk és közben
nagyon keveset kell megtennünk azért a sok pénzért, amit ígérnek. Bankszámlaszámot, előleget kérnek,
ami bőven elég ahhoz, hogy aztán a saját vagyonunktól szabadulhassunk meg.
Közösségi oldal:
Soha ne posztoljunk megosztó vagy provokatív fotót, tartalmat. Idővel lehet megbánjuk, és letöröljük, de
ez onnantól kezdve, hogy egyszer felkerült a világhálóra, soha többé nem törölhető végleg! Azzal, hogy
levesszük csak láthatatlanná válik számunkra, de nem szűnik meg. Sőt mi több, akár fel is ütheti a fejét
és lehet éppen akkor, amikor a legkevésbé kellene. Ma már lementeni egy képet, képernyőfotót készíteni
egy pillanat műve, és ahogy az előzőekben is írtam, sosem tudhatjuk ki, milyen céllal tárolja képeinket,
ossza meg azt másokkal vagy használhatja fel ellenünk.
Profilképünk legyen meggondolt. Álláshirdetésre való jelentkezést követően szinte 100%-ban számíthatunk arra, hogy „lecsekkolják” (megnézik) profilunkat. Adásvételnél is szeretjük tudni ki ad el, vagy kinek.
Rosszul megválasztott profilképünk fals információként rossz benyomást kelthet, ezáltal lehetőségektől
eshetünk el.
Válogassuk meg ismerőseinket. Soha ne jelöljünk vissza olyat, akiről nem tudjuk ki! Hírességek biztosan
nem keresnek ismerősöket, ezek hamis profilok. Saját ismerőseink között is válogassunk! Csak olyanokkal tartsuk online kapcsolatot, akikkel a mindennapokban is szívesen megosztanánk életünket.
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Ne fotózzuk házunkat, otthonunkat, autónkat, nyaralásunkról, kirándulásainkról ne jelentkezzünk be,
főleg ha üres a ház.
Chat
A chatelésbe belefér, hogy ismeretlen beszélgetőpartnerekkel folytassunk eszmecserét. Gondolok itt a
társkeresés céljából történő beszélgetésekre. Azonban nagyon könnyű a távolból, egy profilkép mögé
bújva ideális képet alkotni. Egészen a személyes találkozóig ki sem derül, ki van a vonal másik végén.
Több nagyon szomorú kimenetelű eset árán tudhatjuk meg, hogy a chatelés bizony nagyon kockázatos is
lehet, ha nem vagyunk elővigyázatosak! Ha személyes találkozóra kerül a sor, SOHA ne menjünk egyedül,
soha ne válasszunk kieső helyet helyszínként. Ne adjuk ki címünket, ne osszuk meg személyes adatainkat,
bankszámlaszámunkat, titkainkat. Ne küldjünk olyan fényképet, amit egy idegennek nem mutogatnánk.
Vásárlás
A megbízható weboldalakon történő vásárlás kevésbé kockázatos, hiszen az ÁSZF védik a vásárló jogait.
Az adok-veszek oldalakon pl: Jófogás, Vatera, Market Place, ahol tulajdonképpen bárki hirdethet és vásárolhat, bizony könnyen megüthetjük a bokánkat. Legyünk figyelmesek, ha nagyon olcsó az ár! Az eladóról
gyanús, ha nincs adat, ha álnéven hirdet, ha nem ad meg telefonszámot, email címet. Ha elzárkózik a
személyes találkozóval kapcsolatban. Kiváltképp gyanús, ha előre utalva kéri a vételárat és a számlaszám
egy teljesen más nevű személyé. Elutalva a pénzt sajnos előfordulhat, hogy hiába várjuk a csomagot. A
levelekre nem érkezik válasz, a hirdetés megszűnik. Mit tehetünk? Sajnos a jogszabályok értelmében,
aki önszántából küldi el a vételárat, annak kell bebizonyítania, hogy nem kapott cserébe semmit, de ezt
korántsem egyszerű. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy rossz szájízzel bevalljuk saját magunknak,
hogy bizony jól át lettünk verve. Ha előre utalást választunk, mindig csak annyi összegig vállaljuk, ami
még kevésbé fáj, ha elveszítjük. Gondoljuk át azt is, hogy mennyit veszíthetünk és még így is szükségünk
van-e rá?
Nyeremények-telefonszám
Felugró hirdetésként találkozhatunk nyereményjátékokban való részvételre buzdító felhívásokkal. Legújabb okostelefonok, vagy luxus utazások. Csak email címünk és telefonszámunk kell, máris belekerülhetünk abba a bizonyos kalapba, ahonnan a nyerteseket majd kihúzzák. Ne ugorjunk azonnal fejest bele!
Ne adjuk ki telefonszámunkat és email címünket, ha nem szeretnénk majd kéretlen megkeresésekkel
szembesülni. Mind e mellett, ahogyan az előzőekben erről már szó volt, az adat másnak pénzforrás, és
nagyon sokat ér. Ne adjuk ilyen könnyen!
Nyílt wifi
Nyílt wifi használatnak veszélye is van. Sajnos hozzáférési lehetőséget ad rosszándékú embereknek
ahhoz, hogy személyes adatainkat ellophassák. Nyílt wifi hálózaton soha ne lépjünk be email fiókunkba,
közösségi oldalakra, ne utaljunk, és ne vásároljunk! Nyílt wifi-n keresztül megnézhetjük a menetrendet, a
térképet, az időjárást, elolvashatjuk a híreket vagy informálódhatunk olyan dolgokról, melyek ott az adott
helyzetben kisegítenek. Lehetőleg csak akkor használjuk, ha nagyon muszáj. Kellemetlen helyzetektől
óvhatjuk meg magunkat, ha az otthoni wifi vonalunkat jelszavas védelemmel látjuk el.
Ha ezt nem tesszük, tulajdonképpen bárki rácsatlakozhat és használhatja. Gondoljunk csak bele, ha például egy internetes bűncselekményhez használják. A nyomozás során a wifi vonalunkhoz vezetnek majd
a szálak, és valljuk be, ilyen kellemetlenségeket (gyanúsítás, házkutatás, számítógép elkobozása stb.) a
legkevésbé sem kívánjuk.
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Kinyílt a világ a számunkra
avagy harmóniában a digitális léttel
(forrás: Evolution To Digital
World by: Dylan Hans)

Fontosnak tartom megemlíteni
azt, hogy attól még, hogy felveszünk pár digitális szokást,
még nem jelenti azt, hogy a
régiekről le kellene mondanunk. Sokszor hallhatjuk, hogy „ Ki ír ma már levelet?” vagy „ki hivat elő fényképet”? Ha Ön például elkötelezett a kézzel írt képeslapok, levelek mellett, ne hagyjon fel vele! Küldjön emailt ügyintézés céljából, és
lepje meg szeretteit postai úton. Szereti nézegetni a képeket? Mentse le a digitális képeit, hivassa elő vagy
nyomtassa ki és rendezze albumba saját magának, az ismerőseinek pedig mutassa meg az interneten.
Nem szeretne az internetről vásárolni? Nézze meg a bolt kínálatát, hogy hol van legközelebb, és hogy
meddig van nyitva. Majd menjen be az üzletbe és célirányosan keresse meg, ami megtetszett. A család,
a barátok csak online kommunikálnak Önnel? Beszélgessenek sokat, kerüljenek közelebb egymáshoz,
majd legyen kezdeményező! Hívja meg őket, vagy nézzen ki egy programot az interneten, melyre együtt
is elmehetnek.
Az előző példákkal arra kívántam utalni, hogy kiegészíthetjük, megkönnyíthetjük életünket az internet
nyújtotta lehetőségek okos kihasználásával. A legfontosabb és sokszor talán legnehezebb az egyensúly
megtalálása. Kinyílt a világ számunkra, ne vesszünk el benne! Ne hagyjuk, hogy a társasági életünk
csak a digitális létben működjön! Ne gondoljuk azt, hogy az interneten mindenre ott van a megoldás! Ne
gondoljuk, hogy az interneten kapott információ mindig igaz! Ne hagyjuk, hogy az internetezés elvegye az
időnket, amit másra is fordíthatnánk! Sose hagyjuk, hogy függőséget okozzon és rabjává váljunk! Mindig
tartsuk szem előtt, hogy az internet az, ami a felhasználókat szolgálja ki, és nem fordítva!
Maradjunk Önmagunk!
Ahogyan már az előzőekben írtam, az online énünk a való világi énünket tükrözze. Persze ez sokszor nem
kivitelezhető, hiszen akaratlanul is befolyással van ránk a nyilvánosság. Online térben kiemelkedően fontos az“én megmutatása”. Az online
énünk egy idealizált kép, ahol
mindannyiunk az előnyös oldalát
szeretné megmutatni. Egy idő után
olyan érzés törhet ránk, hogy körülöttünk mindenki szép, sikeres és
nagyon boldog. Utazgatnak, jókat
esznek, mozgalmas az életük. Csak
mi velünk nem történik semmi. Ez
persze nem így van! Ne hagyjuk
magunkat becsapni!
(forrás: trollfesz.hu)
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Az online profilunk, olyan mint egy címlap, ahol minden tökéletesnek tűnik, de semmiképpen sem a
valóságot tükrözi. Higgyék el, akinek igazán boldog és teljes a való élete, az nem bizonygatja folyton a
nagyközönségnek.

Végszó!
Kedves Olvasó! Tananyag végére értünk. Rengeteg új információt kapott, mely megjegyzése és gyakorlatban történő elsajátítása nem egyszerű. Ne siettesse magát! Kis léptekben haladjon, ne legyen rest
elővenni a füzetet és beleolvasni újra és újra. Kérjen meg valakit, hogy legyen partnere az új dolgok kipróbálásában! Gondolok itt a chatelésre, vagy az első telefonhívásra. Kérje meg fiatalabb családtagjait, hogy
tanítsák Önt! Bár ez még leírva is kissé furcsának tűnik, de a legkézenfekvőbb megoldás. Amennyiben
lehetősége és kedve van, járjon össze a tanfolyamon megismert résztvevőkkel, ugyanis azon felül, hogy
egy jó kis közösség alakulhat Önökből, egymást támogatva fejlődhet tudásuk. Megszerzett ismereteiket
ne féljenek továbbadni, hiszen itt most Önök nem csak a digitális eszközök és alkalmazások használatát
ismerhették meg, hanem a biztonságos internetezés legfontosabb alapjait is, melyről a legtöbb gyakorlott
felhasználónak tudomása sincsen. Legyenek hát ebben nagykövetek! Szívből kívánom magam és az
Egyesület nevében is, hogy hozzon a digitális világ pozitív változást az életükbe!
Bármilyen kérdésük lenne, keressék fel Egyesületünket a http://fife.hu/ címen
és kérjék az online segítségnyújtást.
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