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Bemutatkozás



Megváltozott szociális környezet



• Identitás

• Énbemutatás

• Depresszió

• Addikció

• Értékek

Individuális szint

Az új média társas hatásainak szintjei

• Szülő-gyerek kapcsolat

• Kortárs kapcsolat

• Agresszió

• Együttműködés

Interperszonális

szint

• Stigmatizált csoportok

• Online közösségek

• Csoportközi 

kommunikáció

Csoportszint

• Digitális szakadék

• Hálózati társadalom

• Társadalmi tőke

Társadalmi szint

Szociális 

hatások



Identitás



Addikció

Így nézek ki a saját fotómon

Így nézek ki mások fotóin



Agresszió



Interperszonális kapcsolatok korai modellje

Online 

kommunikáció

Felszínes 

kapcsolatok
Magány, 

depresszió

Csökkenő 

szubjektív jóllét



Interperszonális kapcsolatok mai modellje

Online 

kommunikáció
Önfeltárulkozás Kapcsolatok

Növekvő 

szubjektív jóllét

Aktivitás

Nem

Társas 

szorongás



Az internet hatása

„Az új időtöltés gyerekek körében betöltött népszerűsége villámgyorsan

növekszik. Az otthonok biztonságának új fenyegetője már a kezdetekkor

rengeteg nyugtalanító fejleményt hoz. A szülők azt látják, hogy

gyermekeik viselkedése furcsamód megváltozik, felkészületlennek,

rémültnek és tehetetlennek érzik magukat az új problémák láttán.”



Az internet rádió hatása

„Az új időtöltés gyerekek körében betöltött népszerűsége villámgyorsan

növekszik. Az otthonok biztonságának új fenyegetője már a kezdetekkor

rengeteg nyugtalanító fejleményt hoz. A szülők azt látják, hogy

gyermekeik viselkedése furcsamód megváltozik, felkészületlennek,

rémültnek és tehetetlennek érzik magukat az új problémák láttán.”

1938. Azriel Eizenstein



Digitális nemzedék



Digitális gyerek



Digitális család



Online szülő-gyerek kapcsolat



Online szülő-gyerek kapcsolat



Online szülő-gyerek kapcsolat

Az online nyilvánosság 

mint a büntetés új

eszköze 



Online kortárs kapcsolatok



Online kortárs kapcsolatok



Online kortárskapcsolatok



A digitális együttélés szabályai 



Szabálykönyvek



Iránymutatás, etikai szabályok

"az elektronikus kommunikáció bármely formájában (e-mail, SMS, Iwiw, Facebook) közzétett
információk nem sérthetik az alapvető személyiségi jogokat (tanulók és tanárok esetében egyaránt),
illetve az intézmény jó hírét. Ellenkező esetben ez a magatartás szankcionálandó.„

(Eötvös Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Házirend)

"Hivatalos, félhivatalos Facebook-oldalunk van, amely abszolút interaktív, szinte minden diákunk
csatlakozott hozzá, egy-egy embernek jómagam is szóvá tettem, hogy miért nem tette meg eddig" -
mondta az [origo]-nak Balogh László, igazgató. (Batthyány Lajos Gimnázium)

"Sokféle Facebook-csoportja van az iskolánknak: van gyerekeknek, szülőknek, sportolni vagy
valamilyen fakultációban részt venni vágyóknak egyaránt" - mondta az [origo]-nak Horn György, a
budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium tantestületi vezetője.

"Iskolai szinten nincs iránymutatás arra vonatkozóan, hogyan használják a tanárok a Facebookot. Én
nem szoktam bejelölni a diákjaimat, de ha ők megtisztelnek ezzel, visszaigazolom az ismeretséget.
Ebből kifolyólag a közösségi oldalon nyilvános profillal rendelkezem, nem közlök privát infókat, de
véleményem szerint tanárként fontos ezen a csatornán is jelen lenni" - mondta az [origo]-nak Koren
Balázs, az Óbudai Középiskola matematikatanára.



Köszönöm a figyelmet!

Ujhelyi Adrienn 


