
KÖZÖSSÉGI MÉDIA MODUL 
Az új ECDL modul tesztelése a Leövey Klára Gimnáziumban 



NÉHÁNY SZÓ RÓLUNK 

• Az intézmény és a tanárok: Leövey Klára Gimnázium 

• Fehérné Dallos Eszter – vizsgáztató tanár 

• ECDL fő kapcsolattartó, munkaközösségvezető 

• Kusz Emese: felkészítő tanár 

• Informatikatanár, gyakornok 

• A csoport és az órák: 

• Informatikaoktatás nálunk: heti két óra (általában egyben tartva), 9. és 10. 
évfolyamon 

• Informatika tagozatos csoportban heti 4 óra 

• Később folytathatja a tanulmányait fakultációs (közép és emelt) 



ÚJ MODUL AZ ECDL VIZSGÁN 
KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

Több  szempontból is fontos, hogy e téma a vizsgamodulok közt 
szerepeljen 

• Személyes és üzleti célú média-platformokat általánosan használunk. 

• Használjuk tudatosan – figyelve a lehetőségekre és veszélyekre 
egyaránt 

• Újabb lehetőségeket is megismerjünk 

• Az érettségi anyagában még nem szerepel 



A FELADATSOR 

Az IT biztonság modulhoz hasonló  
 a gyakorlati feladatok szerepe ott 2/32 

 itt lényegesen nagyobb 12/32 

 

• I. rész – 20 tesztkérdés (20 pontért) 

• II. rész – médiatudatosság/internethasználat témakörben poszt készítése (6 
pontért) 

• III. rész – adj tanácsot kezdőknek: infografika, kisvideó, LinkedIn profil, üzleti 
Facebook-oldal készítése témákban (6 pontért) 

 

A sikeres vizsgához 24 pontot kell elérni itt is. 



ISMERKEDÉS AZ ÚJ MODULLAL 

• Tanári oldalról: 

• Eszter megkérdezte, hogy lenne-e kedvem részt venni az új modul 
tesztelésében 

• Szívügyem a tudatos internethasználat, valamint a cyberbullying témája, 
örültem a lehetőségnek 

• Vizsgáztatói képesítésem (még) nincsen, ezért Eszter vizsgáztatta a diákokat 

• Diákok részéről: 

• A 10. évfolyam természettudományos osztályának biológia-kémia szakirányú 
18 fős csoportjával dolgoztam, közülük nyolcan vizsgáznak rendszeresen 

• 6 fő lelkesen fogadta a lehetőséget, 2 fő picit hezitált 

• Indok: gyakorló feladatsorok hiánya („legalább 10 jó lenne”) 



FELKÉSZÜLÉS 

• Syllabus áttekintése, majd barátunk a Google 

• Majdnem minden fenn volt a neten 

• Viszont a közösségi média marketing részről alig találtam valamit 

• Kaptam segítséget, de ehhez jó volna egy tematikusan összegyűjtött forrás 

• A felkészülésem elején hiányzott egy hivatalos megoldókulcs 

• Ezt a felkészülés közepén megkaptam 

• A kapott határidő rövidsége miatt a diákok 5 tanóráján készültünk a 
vizsgára 

• Jól jött volna még 3-4 óra 



AZ ÓRÁK TAPASZTALATAI 

• A közösségi médiát nem lehet frontális módszerrel tanítani: 
• A diákok kerestek rá a fontosabb témakörökre, ezt gyűjtöttük össze az első órán 
• Ezután prezentációval kísért beszélgetés 
• Végül néhány feladat gyakorlati kipróbálása 

• Hivatalos email írása önállóan 
• Tanácsadás tudatos internethasználatról csoportmunkában 

• Ha több idő lett volna 
• Projektmunka – online bolt marketingje (posztok, szórólapok, képek készítése) 
• Művészcsoportban pl podcast vagy videó készítse 

• Amit a diákok 
• nagyon jól ismertek: Facebook, YouTube 
• egészen jól tudtak: blogok, Pinterest, Twitter 
• újdonságként tanultak: LinkedIn, podcastok, infografika 



AZ ÓRÁK TAPASZTALATAI 

• A diákok kimondottan élvezték a felkészülést, a téma a csoport nem 
vizsgára készülő részét is érdekelte 

• Olyan tanulókat is megfogott a téma, akik nem annyira jók az 
alkalmazói rendszerek kezelésében 

• Óra végén többen odajöttek: „tanárnő, ez nagyon tetszett” 

• Kedvencek: álhírek, problémás kommunikáció elkerülése 

• Aktualitásokról is beszélgettünk, fontos pontja volt ez az óráknak 

• Oltásellenesség, Trump és a fake news, Jake és Logan Paul (és célcsoport 
figyelembevétele), Dancsó 

 



AMI A DIÁKOKNAK TETSZETT 



AMI A DIÁKOKNAK TETSZETT 



AMI A DIÁKOKNAK TETSZETT 



AMI A DIÁKOKNAK TETSZETT 



A VIZSGA TAPASZTALATAI 

• Felkészítői oldalról: 

• A tesztes kérdések témaköreit rendesen átbeszéltük 

• A szöveges feladatok felkészítésére több időt kellett volna szánnom: 

• A formai követelményeket ki is próbáltuk (hogyan írjunk hivatalos emailt) 

• A különböző korosztályoknak szánt tanácsadást viszont csak gyorsan átfutottuk egy 
csoportmunkában 

• Össze kellett volna gyűjtetnem velük egy közös Google dokumentumba, mert így csak az 
általánosságok maradtak meg 

• A LikedIn regisztrációról csak videót mellékeltem a prezentációban, otthoni 
megtekintéssel (az idő rövidsége miatt) 

• Meg kellett volna csináltatnom velük órán, ismét csak az általánosságok maradtak meg a 
fejekben 



A VIZSGA TAPASZTALATAI 

A diákok számára nehézséget jelentett, hogy nem ismerhették meg előre a 
feladatsorokat 

• Még a megadott mintába is csak kis betekintést engedtem a titoktartás miatt 

Problémák: 
• Néhány tesztfeladatnál nehéz eldönteni, hogy melyik az egyértelműen helyes válasz 
• A szöveges feladatoknál hasznos lenne leírni az útmutatóban, hogy a tartalomért járó 

pontszámok bonthatók 
• A terjedelemi korlát volt a III. részben 

• Átlépés esetén mit kapjon a diák? 
• Szóközzel vagy szóköz nélküli karakterszám? 

 

Eredmények: 
• 8-ból 5-en tettek sikeres vizsgát 

• 2-3 pont hiányzott a többieknek 



A MODUL UTÓÉLETE 

• A csoportban: 

• Két nem vizsgázó tanulóm sokkal többet szól hozzá az óráimhoz a modul óta 

• A csoporton kívül 

• A modul témájának rövidített változatát még két másik csoportban tanítottam 

• Helyettesítés során egy általam nem tanított 9-es csoportban, valamint egy 
általam tanított 10-es csoportban 

• A cyberbulling téma mozgatta meg jobban a csoportokat, általános iskolai történetek is 
előkerültek – nem saját, volt osztálytársak története 

• Aktualitás itt is: Para kampány és a plakátjai 

• Mi is a Para kampány? 



ONLINE PARÁK: EMOJIKKAL MAGYARÁZZA A 
NETES JOGSÉRTÉSEKET AZ NEMZETI MÉDIA-  
ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ÚJ KAMPÁNYA 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET  


