Ki szeretnél lenni?
A résztvevők elgondolkodnak azon, hogy online identitásuk, valamint az általuk
közzétett és megosztott tartalmak hogyan illeszkednek távlati céljaikhoz (karrier,
továbbtanulás, érdeklődési kör). Felfedezik, hogyan kezelhetik online identitásukat a
téma, a platform, a név, a képi tartalom és az adatvédelmi beállítások
szempontjából.

Anyagok
„Az én online identitásom” játéklap

Az én online identitásom
Beszélgetés
Mondd el a diákjaidnak!
Váltsunk most pár szót arról, miként viselkedünk különböző emberek körében.
Biztosan te is máshogy viselkedsz a barátaid közt, mint családi körben vagy a
tanáraiddal. A helyszín és az alkalom szintén befolyásol – máshogy viselkedsz
barátaiddal óra közben, és megint máshogy iskola után.
Mondd el a diákjaidnak!
Kicsit mindnyájan mintha más emberek lennénk attól függően, éppen kivel és hol
vagyunk. A jó hír az, hogy online közzétett vagy megosztott tartalmaidnál is van
lehetőség erre az alkalmazkodásra. Ideje átgondolni, milyen képet szeretnél mutatni
magadról a digitális nyilvánosság előtt.
A híres emberek folyamatosan ezt teszik! A zenészek, a filmsztárok, a politikusok és
a nagyvállalkozók is. Egyéni márkájuk és nyilvános megjelenéseik aprólékos
gondossággal vannak felépítve, a közösségi médiától (fényképek, videók, szöveges
bejegyzések) az interjúkig, és folyamatosan próbálnak vonzó képet mutatni minél
több rajongójuk vagy ügyfelük felé.
Ezt a stratégiát te is követheted, sztárság és millió dolláros marketing nélkül.
Végiggondolhatod, kik látják online tevékenységeidet, és megtervezheted, milyen
képet szeretnél mutatni magadról – jövőbeli céljaiddal összhangban.

Közös munka
Interakció a leckével
A résztvevők alkossanak párokat.
Kérdezd meg a diákjaidtól!
Milyen tartalmakat szoktál készíteni és/vagy online megosztani (például videókat,
zenéket, remixeket, blogbejegyzéseket, designokat, animációkat)?
Mi motivál ezeknek a tartalmaknak az elkészítésére vagy megosztására? Miért
ezeket az online szerepléseket választod?
Milyen tartalmakat teszel közzé valódi neveddel és fényképeddel?
Van olyan tartalom, amelyet nem szeretnél nyilvánosan vállalni? Miért nem?

Interakció a leckével
Adj a résztvevőknek 7 percet erre a feladatra. Ezután beszéljétek meg a
meglátásokat a teljes csoportban.
Kérdezd meg a diákjaidtól!
Mielőtt rátérnénk jövőbeli online jelenlétedre, beszéljünk egy kicsit távlati céljaidról.
Beszéljétek meg párotokkal, kik szeretnétek lenni, és mit szeretnétek elérni néhány
év múlva, fiatal felnőttként, és mi inspirált erre a célra? Teljesen természetes, ha
több ötlet vagy karrierterv is foglalkoztat jelenleg.
Karriercéljaidon túl milyen személyes célkitűzéseid vannak még?
Jelenlegi online tevékenységeid miként vihetnének közelebb távlati céljaid
megvalósításához?

Játéklap
Interakció a leckével
Oszd ki a résztvevőknek „Az én online identitásom” játéklapot.
Mondd el a diákjaidnak!
Online tevékenységeid során elmélyülhetsz a téged érdeklő területekben, és új,
izgalmas célokra is bukkanhatsz.
Szánj néhány percet ennek a játéklapnak a végiggondolására és kitöltésére. Mérd
fel jelenlegi online tevékenységeid és identitásod kapcsolatát távlati céljaiddal és
vágyaiddal. Mindenkinek más és más az online identitása, és a tied is változhat
idővel, ahogy új érdeklődéseid és céljaid lesznek.

Feladat
Feladat
Mondd el a diákjaidnak!
Most, hogy beszélgettünk arról, hogyan látod saját magadat és az érdeklődési
köreidet, térjünk át arra, miként mutathatod meg identitásodat másoknak.
Tegyük fel, hogy éppen egy közösségi médiában hozol létre új profilt, és szeretnéd
nagyon kidomborítani identitásod egy számodra fontos részét. Teljesen tiszta lappal
indulsz, és olyan tartalmakkal töltöd fel a profilodat, amilyenekkel csak szeretnéd.
Sőt, a személyes adataid védelmét is teljesen saját igényeid szerint konfigurálhatod.
Foglald össze egy bekezdésben, miként építenéd fel ezt az új profilodat, hogy
pontosan a magadról közvetíteni kívánt képet mutassa ismerőseidnek és
követőidnek. Az alábbiakra feltétlenül térj ki:
1. A fiók és a platform típusa (például blog, közösségi média stb.)
2. Az elsődleges tartalom típusa (például fényképek, videók, szöveges
bejegyzések)
3. Mit írnál a „Névjegy” szakaszba?
4. Milyen képeket használnál?
5. Milyenek lennének az adatvédelmi beállításaid? Függene a beállítások egy
része attól, milyen típusú tartalmat osztasz meg?
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