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„NETIKETT”, AVAGY A HÁLÓZAT CSAPDÁJÁBAN 
 

Mintaprogram a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek 

„Az én könyvtáram” EFOP-3.3.3-vekop-16-2016-00001 keretében 

 
A program célja, hogy a tanulók képesek legyenek tudatosan és biztonságosan használni az 

internetet, felmérni a veszélyeket. A párban vagy csoportban végzendő feladatok során 
legyenek képesek együtt dolgozni egymást segítve, kiegészítve. A projekt alkalmazható a 

tanórai ismeretek színesítésére, a tananyag kiegészítésére. 

A program egy felkészítő és kettő tananyag modulból áll. A modulok önállóan és egymást 
követően is alkalmazhatóak. A modulokra bontás alapját az elsajátítandó kompetenciák, 

ismeretek adják. Minden tanulási feladathoz önellenőrzés, önértékelési kérdések, feladatok 
találhatók, melyek segítségével a tanuló, illetve a foglalkozás vezetője ellenőrizheti, milyen 
mértékben sikerül elsajátítani a tanulási feladatban meghatározottakat. A modulok végén, 

azok tananyagára épülő feladatok találhatók, melyek segítségével a foglalkozás vezetője 
ellenőrizni tudja a tanuló előrehaladását a modul célkitűzésére vonatkozóan. A program 
összegző értékeléssel zárul, melynek segítségével a foglalkozás vezetője komplex módon 
ellenőrizni tudja, hogy mennyire felelt meg a programban végzett tevékenység a 
célkitűzéseknek. A program felkészítő modullal indul, amely a kapcsolatfelvételtől, a 
célcsoport kiválasztásán keresztül az anyaggyűjtésig és feladatok kidolgozásáig tartott. Az 

első modul az „Otthonomban az egész világ” címet kapta, ahol az volt a cél, hogy a tanulók 

megismerjék a tudatos internethasználat szabályait, melynek használatával biztonságosan 

szörfözhetnek a megismert portálokon. A második modul címe: „Szörfözz tudatosan a 
világhálón!” A modul kizárólag olyan tanulókkal végeztethető el, akik pl. a házi feladatok 

megoldásához keresnek fel weboldalakat, vagy közösségi oldalakon beszélik meg a kis 

életükkel kapcsolatos dolgokat. Fontos az együtt gondolkodás, a kibeszélés egy adott témáról, 

hiszen így jobban meg fog maradni a gyerekekben. 

A mintaprogram bemutatásra került Salgótarjánban, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

Gyermekkönyvtárában, ahol Holtai Zsuzsanna gyermekkönyvtáros kolléga tartott 

foglalkozást, melyen 4. osztályos tanulók vettek részt. Vidáman oldották meg a feladatokat. 

 

        
 

A bemutató foglalkozáson a modul anyagát kulturális szakemberekből álló bizottság értékelte.  
Számunkra nagy öröm, hogy 2019. januárjában részt vehettünk Egerben “ Az én könyvtáram” 

konferencián, ahol az emléklapot vettünk át, mint a program fejlesztői. Úgy gondolom, hogy 
büszkék lehetünk az elismerésre, mellyel elvittük könyvtárunk jó hírnevét az ország más 

területére is. Az elkészült mintaprogramokról kiadvány fog készülni a tervek szerint, amely 

elérhető lesz minden könyvtár számára.  
Jasztrab Istvánné, Sámson Bernadett 


