
Jelszavak
A résztvevők megismerkednek online adataik biztonságának fokozásával és az
ehhez szükséges, nehezen megfejthető jelszavakkal. Megtanulják az erős jelszavak
megalkotásának alapelveit, és elmélyednek a jelszavak megosztásának
problémáiban. Megtanulják továbbá, miként tartsák titokban jelszavaikat, és hogyan
lépjenek fel fiókjaik jogosulatlan hozzáférési kísérletei ellen.

Anyagok
Ismeretek a jelszavakról (játéklap)



A jelszavakkal kapcsolatos alapvető tudnivalók

1. rész

Mondd el a diákjaidnak!

Általában nem gondolkodunk túl sokat a különböző webhelyekben,
szolgáltatásokban és alkalmazásokban használt jelszavainkon. Pedig egy nehezen
megfejthető, „erős” jelszó nagyban meghatározza adataink biztonságát.

Interakció a leckével

Az alábbi kérdéseket használva kezdeményezz beszélgetést a teljes csoport
bevonásával. Emlékeztesd a résztvevőket, hogy valódi jelszavaikat ne osszák meg
senkivel sem most, sem a későbbi gyakorlatok során.

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Hány különböző jelszavad van? 

Különböző jelszót használsz minden egyes e-mail-fiókodhoz és közösségimédia-
fiókodhoz?

Ezek jelentősen eltérnek, vagy ugyanannak az alap jelszónak a kisebb
módosulásai csupán?

Ha több különböző jelszót használsz, hogy jegyzed meg, melyikük melyik fiókodhoz
tartozik?

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Milyen gyakran történt meg veled, hogy elfelejtettél valamilyen fontos jelszót?

Mit tettél elfelejtett jelszó esetén?

Mit teszel azért, hogy könnyebben meg tudd jegyezni jelszavaidat?

Van olyan jelszavad, amelyet minden nap használsz?

Mi történne, ha valaki a tudtodon kívül a jelszavad birtokába jutna?

Attól is függ, kiről van szó?



Mit tudhatna meg rólad valaki, ha jelszavadat megismerve belépne a fiókodba?

2. rész

Interakció a leckével

A résztvevők alkossanak párokat.

Mondd el a diákjaidnak!

Párban beszéljétek meg, mi történhetne, ha egy rosszindulatú személy
megszerezné kedvenc közösségimédia-fiókotok jelszavát.

Interakció a leckével

Adj a résztvevőknek 5 percet erre a feladatra. Ezután beszéljétek meg a
meglátásokat a teljes csoportban.

Mondd el a diákjaidnak!

Most beszéljetek a párotokkal arról, mi történhetne, ha egy támadó
szüleitek/gondviselőitek netbankjának jelszavát szerezné meg.

Interakció a leckével

Adj a résztvevőknek 5 percet erre a feladatra. Ezután beszéljétek meg a
megállapításokat a teljes csoportban.

3. rész

Mondd el a diákjaidnak!

Biztos felmerült már bennetek, hogyan tudják a támadók megszerezni valakinek a
jelszavát. Ennek sajnos több módja is van. Az egyik a pszichológiai manipuláció,
amikor különböző megtévesztésekkel vesznek rá valakit arra, hogy kiadja a
jelszavát. A támadó megpróbálhat e-mailt küldeni olyan feladóval, amelyről az
hihető, hogy az adott platform vagy webhely küldte a fiók tulajdonosának. Az e-mail
felszólíthatja a felhasználót, hogy kattintson a hivatkozásra, és jelentkezzen be
felhasználónevével és jelszavával. Mivel a hivatkozás egy hamisított oldalra mutat, a
támadó már meg is szerezte a bejelentkezési adatokat!

A támadók a gyakori vagy jellemző jelszavak próbálgatásával ki is találhatják a
jelszót. Ilyen például a „jelszo123”, a „teszt”, illetve az adott felhasználó vezetékneve
vagy utóneve.

A találgatásos támadás másik formája az összes lehetséges jelszó végigpróbálására



épít (ún. brute force-támadás). Ilyenkor a támadó kipróbál minden lehetséges jelszót,
hátha sikerrel jár. Ez végezhető kézzel is, de a hackerek erre a célra általában
speciális számítógépes programokat vetnek be, amelyek automatikusan és nagyon
gyorsan tudnak végigpróbálgatni minden lehetséges jelszót. A valószínű vagy
gyakori jelszavakon túl a program számtalan különböző szám- és betűkombinációval
is tud kísérletezni, míg végül tényleg meg nem találja a valódi jelszót.

A találgatásos támadások egy része még ennél is kifinomultabb. A véletlenszerű és
kevésbé valószínű lehetőségek kipróbálása előtt a fejlettebb jelszófeltörő programok
előbb ellenőrzik a legnépszerűbb jelszavak listáján szereplő összes kombinációt:
„igen123”, „jelszo” stb. Így még gyorsabban tudnak eredményt elérni az esetek nagy
részében. Ha a támadó ismeri bizonyos személyes adataidat, ez még inkább
megkönnyíti a dolgát. Ha például tudja, hogy van egy Buksi nevű kutyusod, elsőként
sorra vehet a „Buksi” és néhány szám kombinációját (pl. „Buksi629” vagy
„Buksi3020”).



Létrehozási alapelvek

1. rész

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Tudja valaki, mit jelent az „erős” jelszó? Miért jó ötlet ez?

Mondd el a diákjaidnak!

Az erős jelszó nehezen megfejthető, ezért sokkal jobban védi az adataidat. Egy erős
jelszó önmagában nem teszi a fiókodat feltörhetetlenné, de egy gyenge jelszó
biztosan sokkal sebezhetőbbé tesz.

Jelszavas feladat

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Tudnátok példákat mondani gyenge jelszavakra?

1. Néhány példa: jelszo, 12345, Hello!, születési dátum, becenév.

Mit gondoltok, miért gyenge jelszavak ezek?

1. Nagyon könnyen kitalálhatók egy másik ember és/vagy egy jelszófeltörő
számítógépes program által.

Mivel lehet erősebbé tenni egy jelszót?

1. Számjegyek használata, kis- és nagybetűk váltogatása, speciális karakterek
használata, hosszabb jelszó választása, illetve a gyakori szavak és a csak egy
értelmes szóból álló kódok kerülése.

Interakció a leckével

Miután meghallgattad a résztvevők javaslatait, írd fel a táblára a következő
ajánlásokat:

Legalább egy számjegy legyen a jelszóban.

Legalább egy különleges karakter vagy szimbólum legyen a jelszóban.

Legalább egy kisbetű és egy nagybetű legyen a jelszóban.



Legalább 7 karakter hosszúságú legyen a jelszó.

A jelszó legyen könnyen megjegyezhető (kivéve ha használsz jelszókezelő
szoftvert).

A jelszókezelő egy olyan webhely, szoftver vagy alkalmazás, amelyben
biztonságosan tárolhatod és kezelheted jelszavaidat.

Kerülendő az olyan jelszó is, amely csak egy értelmes szóból áll, illetve amely
személyes adatot tartalmaz (születési dátum, szülő neve stb.).

Kerülendő ugyanannak a jelszónak a használata több különböző
webhelyen/szolgáltatásban.

Mondd el a diákjaidnak!

A nehezen megfejthető, erős jelszavak létrehozására két elterjedt módszer is van.
Az egyik módszer a bevált receptet követő jelszólétrehozás. Egy ilyen recept fontos
összetevőit írtam fel most a táblára. A különböző ajánlott elemek felhasználásával az
egyszerű csak szöveges vagy csak számjegyes jelszavaknál sokkal nehezebben
feltörhető jelszót alkothatsz. Ennek a módszernek hátránya ugyanakkor, hogy te
magad is nehezebben jegyzel meg egy ilyen bonyolult jelszót.

Erős jelszavak

Mondd el a diákjaidnak!

A nehezen megfejthető jelszavak másik titka a jelszó hosszúsága. Mivel a jelszó
erőssége egyenes arányban áll a hosszával, a négy vagy több, egymáshoz nem
kapcsolódó szó egybefűzésével megalkotott jelszavak például mind az embereket,
mind a jelszófeltörő programokat hatalmas kihívás elé állítják. Ennek a módszernek
további előnye, hogy te magad könnyebben megjegyezheted a jelszót.

Természetesen a két módszer kombinálható is, és állhat a jelszó négy vagy több
összefüggéstelen szóból úgy is, hogy közben számjegyeket vagy szimbólumokat is
használsz benne.

A cél mindenképpen olyan egyedi jelszó megalkotása, amelyet nagyon nehéz bárki
másnak kitalálni.

Mondd el a diákjaidnak!

A résztvevők alkossanak párokat.

A párok próbáljanak néhány erős jelszót megalkotni a táblára írt javaslatok alapján.



Arra is gondolni kell, hogy a számítógép által véletlen próbálgatással csak nehezen
feltörhető jelszavak könnyebbséget jelenthetnek ember és gép számára is, ha a
hosszú jelszavak gyakori listája alapján kezdenek próbálkozni. A kitalált jelszavak
listáját nem szedem be a végén. Nem javasolt ugyanakkor ezeknek az éles
felhasználása valamelyik fiókodhoz – hiszen épp most osztottad meg őket a
csoporttal!

Adj a résztvevőknek 5 percet erre a feladatra. Ezután járj körbe, és kérd meg a
résztvevőket a példaként létrehozott erős jelszavaik bemutatására. Arra is kérd meg
a résztvevőket, hogy papír nélkül próbálják felidézni az imént megalkotott erős
jelszavukat.

Néhány webhely megköveteli a fenti néhány (vagy összes) szabály betartását a
jelszó létrehozásakor, mások azonban nem. Véletlenszerűen kiválasztott értelmes
szavak kombinálásával szintén alkotható jelszó.

Interakció a leckével

A résztvevők a meglévő párokban dolgozva alkossanak jelszavakat értelmes szavak
kombinálásával. Magyarázd el nekik, hogy a legalább négy szó egybefűzésével
létrehozott jelszavak azok, amelyek kellően erősek és könnyen megjegyezhetők. Adj
a résztvevőknek 5 percet erre a feladatra. Ezután járj körbe, és kérd meg a
résztvevőket a példaként létrehozott jelszavaik bemutatására. Emlékeztesd újra a
résztvevőket, hogy ezt a papírt a végén nem fogod beszedni, és a játék során
létrehozott jelszavakat semmiképpen ne használják saját fiókjaikhoz.

Mondd el a diákjaidnak!

Néhány webhely többtényezős (jellemzően kétfaktoros vagy kétlépcsős) hitelesítés
használatát írja elő. Ilyenkor a jelszón kívül meg kell adnod még egy egyszeri kódot
is, amelyet SMS-ben, e-mailben vagy alkalmazáson keresztül kapsz meg, amikor a
belépést kezdeményezed.

Ez sokkal biztonságosabbá teszi a fiókokat, amelyek az extra védelmi rétegnek
köszönhetően még nehezebben törhetők fel. A fiókodba való belépéshez ekkor nem
elég tudni a jelszót, egy esetleges támadónak még a fiókhoz kapcsolódó
mobilodhoz, e-mail-fiókodhoz vagy alkalmazáspéldányodhoz is hozzá kellene férnie.



A jelszavak biztonságban tartása

Első rész

Mondd el a diákjaidnak!

Még ha sikerül is olyan jelszót megalkotnod, amely nagyon nehezen található ki
vagy fejthető meg számítógépes programmal, más szempontokból gyengének
bizonyulhat jelszavad.

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Milyen esetekben gyengülhet egy jelszó biztonsága?

1. Néhány példa: ugyanannak a jelszónak a használata több
fiókhoz/szolgáltatáshoz is, személyes adatot tartalmazó jelszó használata,
évekig ugyanannak a jelszónak a használata, a jelszó elfelejtése.

Mit gondolsz, milyen gyakran kellene jelszót változtatni?

Mondd el a diákjaidnak!

Még a nehezen megfejthető jelszavak is kiszivároghatnak vagy adatlopás áldozatai
lehetnek. Ugyanakkor tehetsz néhány dolgot biztonságod érdekében. Ha támadók
feltörték a webhelyet, amelyiken van fiókod, nagyon fontos, hogy megváltoztasd a
jelszavadat. Ha máshol is használod ugyanazt a jelszót, mindenhol máshol is!

Számos hosszú és bonyolult jelszó megjegyzése kihívást jelenthet.

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Mit gondolsz, jó ötlet egy papírra felírni a jelszavaidat vagy a számítógépeden egy
dokumentumban tárolni őket? Miért, illetve miért nem?

Interakció a leckével

Említsd meg, hogy például valaki megtalálhatja a jelszavas papírt, vagy felfigyelhet a
fájlra a számítógépen. Magyarázd el, hogy jó megoldás lehet például egy
jelszókezelő szoftver használata, amely biztonságosan tárolja és kezeli a
jelszavakat.

Második rész

Mondd el a diákjaidnak!



Nap mint nap számos fiókba jelentkezünk be különböző webhelyeken és
szolgáltatásokban. Folyamatosan kijelentkezni majd újra bejelentkezni ezek
mindegyikében egy idő után bonyolult lehet.

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Használtad már böngésződ „Jelszó mentése” vagy „Jelszó megjegyzése” funkcióját
bármilyen webhelyhez? Miért, illetve miért nem?

Tisztában vagy azzal, hogy a webhelyek hogyan jegyeznek meg téged?

1. Várj meg néhány választ. Ezután magyarázd el, hogy a webhelyek
leggyakrabban egy cookie elhelyezésével jegyzik meg a bejelentkezett
felhasználót. A cookie egy kis szövegfájl, amelyet a felkeresett webhely elhelyez
számítógépeden, és így emlékszik majd rád és számítógépedre a legközelebbi
látogatáskor – akár újbóli bejelentkezés nélkül is. A cookie-k ugyanakkor
alkalmasak arra is, hogy kövessenek, ahogy újabb és újabb webhelyeket
keresel fel. Így tudnak például a hirdetők hirdetésekkel megcélozni.

Jó ötlet a jelszó mentése így, hogy a számítógépeden tárolódik?

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Számítógéped kér bejelentkezési jelszót bekapcsoláskor?

Mi a helyzet, ha másokkal közösen használod a számítógépet?

1. Ilyenkor lehetnek azért gondok. Még ha a jelszavad helyén csak csillagok vagy
pontok látszanak is a beviteli mezőben, a számítógépet használó más emberek
esetleg megtudhatják a jelszavadat. Attól, hogy közvetlenül nem látható, valahol
ugye tárolva van!

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Vannak olyan esetek, amikor szerinted elfogadható a jelszavad megosztása
valakivel? Mikor? Miért?

1. Lehet például, hogy a szülők ragaszkodnak hozzá, hogy ismerjék a jelszót, vagy
a család egy közös fiókot használ bizonyos szolgáltatásokhoz (például Netflix).

Van olyan, hogy megosztod valakivel egy jelszavadat? Ha igen, kivel és miért?

Ha van egy nagyon közeli barátod, és állandóan arra hivatkozik, hogy „ha igazán
fontos vagyok neked...”, előbb-utóbb megosztod vele a jelszavad? Miért, illetve miért



nem?

Mondd el a diákjaidnak!

Dönthetsz úgy, hogy valaki hozzád közel állóval megosztod a jelszavadat, de
igazából az, hogy valaki fontos neked, nem jelenti azt, hogy teljes hozzáférést kell
kapnia online fiókjaidhoz.

Mindig gondold végig a kapcsolatodat az illetővel. És igen, gondolj arra is, hogy
kapcsolatotok változhat a jövőben. Szüleiddel/gondviselőiddel megosztani a
jelszavadat teljesen más, mint a legjobb barátoddal.

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Mi történhet, ha megosztod valakivel a jelszavadat?

1. Valaki hozzáférhet a bankszámládhoz, megtudhatja a titkaidat, vagy online
visszaélhet a személyazonosságoddal.

Ha valamelyik fiókod jelszavát megosztottad valakivel, utána másként fogsz
viszonyulni ahhoz a fiókhoz?

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Nem néznél meg például valamilyen filmet a Netflixen, vagy nem írnál le valamit e-
mailben, ha tudnád, hogy esetleg más is láthatja, amit csinálsz?

Interakció a leckével

Bátorítsd a résztvevőket, hogy mondják el gondolataikat a valakivel megosztott
jelszavú fiókokról. Figyelembe kell venniük, hogy a fiókhoz hozzáférő más
felhasználók láthatják online tevékenységüket.

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Ha a szóban forgó fiók tulajdonképpen a virtuális személyiséged, például a
közösségimédia-profilod, jó ötlet mások számára is lehetővé tenni a hozzáférést?

Interakció a leckével

Beszéljétek meg közösen annak a lehetőségét, hogy valaki más visszaél a
személyiségükkel, és elkezd például a nevükben írogatni a barátaiknak.

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Mented/tárolod a jelszavakat bármelyik általad használt eszközön? Miért, illetve



miért nem? Úgy gondolod, hogy saját mobilodon vagy számítógépeden biztonságos
a jelszavak mentése? Mi történik, ha egy barátodnak kölcsönadod a mobilodat vagy
a számítógépedet?

Vannak olyan eszközeid, amelyeket egyébként is közösen használsz barátokkal
vagy családtagokkal? Ha van ilyen eszköz, közös fiókot is használtok rajta, vagy
mindenkinek mindenhez saját fiókja van?

Használsz nyilvános eszközöket, például a számítógépes laborban, a könyvtárban
vagy máshol? Ugyanazt csinálod ilyenkor is, mint amit máshol tennél?

Harmadik rész

Interakció a leckével

A résztvevők alkossanak párokat.

Mondd el a diákjaidnak!

Beszéljétek meg párban, hogy előfordult-e már veletek, hogy leültetek egy
számítógép elé (iskolában, könyvtárban, más nyilvános helyen), és azt láttátok, hogy
valaki más még mindig be van jelentkezve az e-mail-fiókjába vagy a közösségimédia-
fiókjába. Kérd meg őket, hogy beszéljenek arról is, szétnéznének-e az így ott maradt
fiókban, vagy tennének-e bármi hasonlót.

Interakció a leckével

Adj a pároknak 5 percet a beszélgetésre, majd kérd meg őket, hogy a teljes
csoporttal is osszák meg megállapításaikat. Együtt beszéljetek az ilyen jogosulatlan
hozzáférésekről.



Jogosulatlan fiókhozzáférés

Első rész

Interakció a leckével

Fontos: Ennek a tevékenységnek egy részét már feldolgoztuk az 1. foglalkozáson:
„A jelszavakkal kapcsolatos alapvető tudnivalók”. Saját belátásod szerint dönts arról,
hogy érdemes-e újra végigmenni ezen a témán, vagy át lehet most ugrani.

Mondd el a diákjaidnak!

Mások esetleg még akkor is hozzáférhetnek fiókodhoz, ha nem tudják vagy nem
próbálgatással találják ki jelszavadat. Ha valaki elég sok személyes adatodat tudja,
könnyebben találhatja ki kísérletezéssel a jelszavadat, vagy sikeresen meggyőzheti
a fiókhoz kapcsolódó szolgáltatás üzemeltetőjét arról, hogy igazából ő a fiók
jogosultja. Ilyenkor nem számítógépes kódfejtésről van szó, hanem ún. „social
engineering”-ről, azaz pszichológiai manipulációról.

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Tegye fel a kezét, aki valaha felejtette már el egy webhelyhez vagy szolgáltatáshoz
beállított jelszavát.

Mi történik, amikor az „Elfelejtett jelszó” vagy hasonló hivatkozásra kattintasz?

1. A webhely vagy a beállított biztonsági kérdéseidre kéri be a válaszokat az
azonosításhoz, vagy regisztrált e-mail-címeden vagy telefonszámodon keresztül
próbál kapcsolatba lépni veled.

Milyen biztonsági kérdések szoktak előfordulni a weboldalakon?

1. Magyarázd el, hogy barátaik és ismerőseik is gyakran tudják a választ ezekre a
kérdésekre, vagy könnyen kitalálhatják őket. Mikre gondolok? Háziállatod neve,
születési dátumod, édesanyád leánykori neve, kedvenc tanárod neve, legjobb
barátod neve vagy kedves focicsapatod neve.

Ki tudhatja még ezeket a válaszaidat rajtad kívül?

Hogyan lép veled kapcsolatba a webhely elfelejtett jelszó esetén?

Ki más férhet hozzá a regisztrált e-mail-címedhez vagy telefonszámodhoz?

Kérdezd meg a diákjaidtól!



Hogyan tudná egy idegen megfejteni a biztonsági kérdésekhez tartozó válaszaidat?

1. Bejegyzések a közösségi médiában, nyilvánosan hozzáférhető információk
keresése online, többszöri próbálgatás, érdeklődés a barátaidnál stb.

Milyen bejegyzések tartalmaznak például személyes adatokat a közösségi
médiában?

1. Például egy Instagram-fotó a cicád nevével, egy helyszín-megjelöléses fénykép
valahol, nyilvános születésnapi jókívánságok.

A Google segítségével meg lehet többet tudni valakiről abból a célból, hogy utána
megszerezzük a jelszavát?

1. Ha például szembejön egy találat valakinek a 8. osztályos tablófotójával, már
meg is tudható a kedvenc tanárának a neve.

Második rész

Mondd el a diákjaidnak!

Ha olyan információkat is közzéteszel, amelyekben megvan a válasz a biztonsági
kérdéseidre, ezzel kifejezett adatvédelmi kockázatnak teszed ki magad. Fontos,
hogy olyan biztonsági kérdést válassz, amelyre tényleg csak te tudhatod a választ.
Kitalált válaszokat is megadhatsz a biztonsági kérdések beállításakor, ha ezeket
jelszókezelő szoftverben tárolod – vagy megjegyzed.

A webhelyek gyakran regisztrált e-mail-címükön vagy telefonszámukon keresztül
próbálnak meg kapcsolatba lépni a felhasználókkal. Elfelejtett jelszó esetén az egyik
megoldás, hogy a webhely egy ideiglenes jelszót vagy egy jelszó-visszaállítási
hivatkozást küld a felhasználónak.

Kérdezd meg a diákjaidtól!

Meg lehet így bizonyosodni arról, hogy valóban az eredeti felhasználó szeretne új
jelszót megadni?

Mi történik, ha valakivel közösen használod a fiókhoz társított e-mail-címet?

1. A jelszó-visszaállítási hivatkozás kiküldése általában biztonságos, de máris
kockázatossá válik, ha valakivel közösen használod a szóban forgó e-mail-
fiókot, vagy mással is megosztottad a fiók jelszavát.



Mondd el a diákjaidnak!

A pszichológiai manipuláció is elterjedt: valaki közvetlenül kapcsolatba lép veled, és
félrevezető módon eléri, hogy megadd neki személyes adataidat. Ennek egyik
módja, hogy a támadó valaki másnak adja ki magát, és hamisított e-mailjében azt
kéri, hogy adj meg neki fontos személyes adatokat (például születési dátumodat) az
azonosításhoz. Tettetheti magát barátnak, családtagnak vagy éppen banki
munkatársnak. Egy másik eset, hogy valaki feltöri egy ismerősöd közösségimédia-
fiókját, és elkezd a nevében üzeneteket küldeni neked (és valószínűleg sok más
ismerősének is), amelyben például a születésnapodról vagy a fontos gyermekkori
emlékeidről érdeklődik. Ha bármikor furcsa vagy gyanús üzenetet kapsz egy
barátodtól, érdemes lehet a válaszolás előtt a közösségi médián kívül kapcsolatba
lépni vele, és ellenőrizni, hogy valóban ő írt-e.

A valódinak tűnő e-mail-üzenettel vagy webhellyel operáló támadásokat nevezzük
adathalászatnak. Céljuk a személyazonosság-lopás. Egy személyazonosság-tolvaj
például adataid birtokában megpróbálhat különböző hitelkártyákat igényelni a
neveddel visszaélve, alaposan megnehezítve az életed, amíg tisztázni nem tudod
magad.

Az adathalászat és a személyazonossággal való visszaélés részeként a támadó
egyre több és több adatodhoz férhet hozzá, szimatolva az e-mailjeid közt, a
nevedben üzengetve a barátaidnak vagy éppen leemelve minden pénzt a
számládról. A támadó akár ki is zárhat saját fiókodból egyszerűen azzal, hogy
megváltoztatja a jelszót egy olyanra, amit te nem fogsz már ismerni.



Feladat

Játéklap

Feladat

Kérd meg a résztvevőket a következő kérdések megválaszolására. Válaszaikat
szöveges vagy képi tartalomként adják meg a „Jelszavak” lecke most kiosztott
játéklapján.

1. Melyik az a három legfontosabb tanulság, amely legközelebb eszedbe jut majd
új jelszó létrehozásakor?

2. Mondj példát egy olyan esetre, amikor szerinted elfogadható a jelszavad
megosztása valakivel.

3. Nevezz meg három stratégiát, amelyek alkalmazásával biztonságossá tehető a
jelszavad megosztása valakivel.

4. Mondj három példát a lehetséges negatív következményekre, ha jelszavad
rossz kezekbe kerülne.
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