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A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

      támogatásával valósul meg. 



Ki van ott? 

 

Téma: Az internet veszélyei 

Tanulási terület: internetes zaklatás, és pedofília 

Fókusz: Milyen mértékben lehet hinni egy idegennek a neten? 

Korosztály: 7. osztályos hallássérült tanulók 

Szükséges kellékek: két laptop, projektor, vászon, csomagolólap, vastag filctollak 

Szükséges személyek: két tanár vezeti a foglalkozást 

Időkeret: az órát kétszer 45 perc alatt játsszuk 

 

A z  ó r a  m e n e t e :  

 

Ráhangoló játék: Körben állunk. Egy játékos a körön kívülről be akar jönni a körbe, de a 

többiek nem engedik. 

Kontextusépítés: Eszter egy nyolcadikos, budapesti lány. Nincs barátnője az osztályban, de 

még az iskolában sem. A lányok gyakran piszkálják, „cikizik”. Sokszor megy haza 

kedvetlenül, elkeseredve a suliból. Gyakran lóg a számítógépen. A szülei elváltak, az 

anyukája nagyon szereti, de nincs ideje rá. 

Szerep a falon (csoportmunka): Két csoportban cetlikre gyűjtik Eszter külső-belső 

tulajdonságait.  (Eszter tulajdonságai felkerülnek a csomagolópapírra előre megrajzolt 

vázlatos emberalakra.) 

Szituációs játék: (Kezdő csoport esetében állóképek): Eszter szerepében egy tanár. A 

feladat állóképet kialakítani az összes gyerek részvételével az iskolai nagyszünetről.  

Tanári narráció: Eszter egyik este, miután ismét sokat piszkálták az iskolában, leül a gép 

elé, ahol meglát egy „menő” lányt, elhatározza, hogy ő is tud így kinézni. Kifesti magát, 

felveszi a legcsinosabb ruháját, lefényképezi magát, és a képet feltölti a Facebookra. Beállítja 

úgy, hogy bárki láthassa, hogy minél több lájkot kapjon. Pár órán belül meg is érkeznek a 

hozzászólások: gúnyos megjegyzéseket kap az osztálytársnőitől, de még attól a fiútól is, aki 

tetszik neki. 

„Forró szék”: A játékvezető ül a kör közepére, ő Eszter. A többiek bombázzák azokkal a 

gúnyos megjegyzésekkel, melyeket Eszter a Facebook oldalán olvashatott. 

Tanári narráció: Pár nap múlva egy üzenet érkezik egy ismeretlen fiútól. 

Az üzenet bemutatása laptopon. „Szia  Eszter! Gyönyörű vagy! Szeretnék többet tudni rólad!” 

Párbeszéd: A két laptopon történik. Az ismeretlen fiú szerepében a játékvezető ír, a gyerekek 

Eszter nevében. A fiú csupa olyan jellegű dolgot ír, melyből kiderülhet, hol lakik, hova jár 

iskolába Eszter, van-e barátja, mit csinál a szabadidejében. Bókol, de nem túl rámenősen. A 

játékvezető elmondja, hogy ez a beszélgetés több napon át zajlott. A beszélgetés végén a fiú 

személyes találkozóra hívja Esztert a lakásán tartandó szülinapi bulijára. 



Ördög-angyal (Döntési helyzet): A tanár Eszter szerepében. A gyerekek két csoportban 

próbálják meggyőzni őt, hogy elmenjen vagy ne. A tanár a mozgásával jelzi, mely érvek 

hatnak rá: ahhoz a csoporthoz közeledik, amelyik érve jobban hat rá. Eszter arra az 

elhatározásra jut, hogy elmegy a buliba. 

Tanári narráció: Eszter az ismeretlen fiú lakásának ajtajában áll. A lakásból hangos zene 

szól. Csenget, de nem nyitnak ajtót. Benyit a lakásba, az ajtó nyílik. A szobában pár ember 

jön-megy. Hirtelen valaki Eszter mögé lép, és befogja a lány szemét. 

Szembesítés: Csukva van a gyerekek szeme, és egyenként mutatjuk meg nekik a 40-es 

éveiben járó férfi arcképét. 

Beszélgetés: A foglalkozás zárásaként beszélgetés a drámaórán átélt élményekről, 

tapasztalatokról. 


