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Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete az idei évben is partnerként
vesz rész a Digitális Témahéten. Több programot is ajánl az iskoláknak.
tovább

„Digitális módszerek alkalmazása a középiskola és a felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére” – akkreditált pedagógus továbbképzés
Az Up2U - Up to University - nemzetközi projektben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) a konzorciumban résztvevő országokhoz hasonlóan
innovatív új szolgáltatásokat…
tovább

Internetes bünözés
A napjainkban zajló kommunikációs forradalomnak több frontvonala is van, példáult
tovább

Hekkeljük meg Robinson bácsi számítógépét
A mai nebuló nem ér rá - villámgyors választ szeretne, mindent látni akar - vizuális
típus, csak a kihívások érdeklik - versenyszellemű, s szimbiózisban él a telefonjával
- „kütyü” függő.
tovább
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EMLÉKBŐL LETT ÉLŐ HAGYOMÁNY

Egy tehetséggondozással foglalkozó tanár életében
a legnagyobb elismerés, ha diákjai sikeresen helytállnak az iskolai versenyeken, majd felnőttként a
szakmájuk terén is. Ha pedig már nem lehet az élők
között, nem is kívánhatna szebb elismerést a pedagógus, mint egy emlékversenyt, ami nemcsak a nevét, hanem oktatási módszereit, szellemiségét is
őrzi, tovább viszi. Évről-évre azt tapasztalom, hogy a
Dusza Emlékverseny olyan szakmai alapossággal,
mindeközben olyan kötetlen, „emberi” hangulatban
zajlik, amit Apám maga is nagyra értékelt, s ettől
olyan érzésem támad, mintha még most is aktív résztvevője lenne az eseménynek.
Az évek alatt valóban hagyományossá vált ez a februári program, de mindig történik valami új is. Örömmel hallottuk és nagyszerű ötletnek tartjuk Marhefka
István szoftverfejlesztő (https://istvanmarhefka.com),
egykori informatikai diákolimpikon, az emlékverseny
egyik alapítója kezdeményezését: az ISZÉ-vel közösen, Dusza-műhely néven egy országos program
beindítását tervezik.
A Műhely célja, hogy tanárok és mentorok bevonásával, a munka világában alkalmazott modern szoftverfejlesztési technikák megismertetésén keresztül
életszerű, gyakorlati tudással vértezzék fel a diákokat. Mint István előadásából kiderült, a Műhely sok
szempontból kapcsolódna az emlékversenyhez,
ugyanakkor lazább keretek között (online és offline),
tágabb kört megcélozva működne. Bízunk a program
őszi elindulásában, sikeres működtetésében, és
drukkolunk, hogy ehhez az ötletgazda és az ISZE
megtalálja a megfelelő szervezőket, mentorokat,
fiatalokat és az anyagi forrásokat is.
Idén egy olyan diákcsapatot választottunk a „családi”
különdíjra, amely valódi együttműködést mutatott a
verseny során. Elvárás volt, hogy egy-egy induló
csapat minden tagja részt vegyen a feladat kidolgozásában. Ez alapesetben a feladat három részre
bontását jelentette, majd a zsűri előtt mindenki szóban is prezentálta elvégzett munkáját.
A Kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola és
Szakiskola „KARBURATOR” fedőnéven induló ver-

senyzői viszont nemcsak a feladatmegosztás kritériumának feleltek meg, hanem igazi csapatjátékosokként léptek fel: például a legnagyobb tudású csapattag mintha „lólépésben” gondolkodott volna, így elsőre a zsűri nem mindig értette, mit is szeretne közölni,
ám a társai azonnal kisegítették. A prezentáció során
folyamatosan figyeltek, reflektáltak egymásra a fiúk,
s remélhetőleg ennek a csapatszellemnek hasznát
veszik majd egyetemi éveik alatt, s később a munkájuk során is.
Őszinte örömmel tölt el bennünket, hogy immár tizenegyedszerre is ilyen nagyszámú és jól felkészült
indulóval zajlott a Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny. Az egyik felkészítő tanár úgy fogalmazott, országszerte sok versenyen megfordul a
tanítványaival, de ami számára egyedivé teszi az
emlékversenyt, hogy itt – míg a gyerekek dolgoznak
– a kísérő pedagógusok számára hasznos előadások, kötetlen szakmai beszélgetések, eszmecserék
zajlanak.
Köszönjük az ISZE és valamennyi szervező munkáját, a felkészítő tanárok, a zsűritagok és természetesen a versenyző diákok részvételét, s nem utolsó
sorban a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumnak,
hogy minden évben otthont ad a verseny döntőjének.

Dusza Árpád családja nevében lánya,
Dusza Erika
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ISZE DIGITÁLIS TÉMAHÉT PROGRAMJAI

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete az idei évben is partnerként vesz rész a Digitális
Témahéten. Több programot is ajánl az iskoláknak.
1. Jó gyakorlat bemutatása- Szabadulj ki! Hekkeljük
meg Robinson bácsi számítógépét!
A foglalkozást vezeti: Hipik Angéla
2. Jó gyakorlat bemutatása- Digitális jógyakorlat
bemutatása, 10 órás műhelyfoglalkozás keretében
pedagógusoknak.
A foglalkozást vezeti: Fülöp Márta Marianna
3. Továbbtanulás és munkalehetőségek az informatikában
Előadó: Laczkó Katalin
Időpont: 2019.04.11.
4. Az Informatika–Számítástechnika Tanárok Egyesülete „Fogadj örökbe egy iskolát” c. Kódnapot tart a
Digitális Témahét keretében, az ország több pontján. Olyan intézmények jelentkezését várjuk, ahol a
tanulók még nem próbálták ki a kódolást, még nem
volt alkalmuk a robotok világával megismerkedni.
Ezen a napon nemcsak a tanulók programozhatják
a különböző robotokat, hanem a kollégáknak is
adunk szakmai, módszertani segítséget a robotok
széleskörű felhasználásához.
A foglalkozások időpontjai: 2019. április 8-12 között.
A foglalkozások helyszínei és a foglakozást vezető
tanárok:
1. Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium,
Eger, Széplakiné Józsa Erika: Beebot, Bluebot, Edbot, CodeBug.
április 10-én 14,30-15.30 ig.
2. Koszta József Általános Iskola, Szentes, Lucza
László: NXT robot.
Niethammer Zoltán, Seres Katalin: Beebot,
Kiss Bálint: EV3 robot.
3. Csokonai Általános Iskola és Gimnázium, Kapos-

vár, Lakosné Makár Erika: Mbot robot programozása.
április 7-én, csütörtökön 13-15 óráig.
4. Duráczky EGYMI, Kaposvár, Szabó János: DJI
Tello dón, BlueBot robot programozása mobil applikációval.
április 5-én, szerdán 13-15 óráig.
5. Diákokért és Ifjakért Egyesület, Kállósemjén, Egri
Józsefné: Lego robot.
április 6-án, szombaton 10:00-14:00 óra között.
6. Varga Katalin Gimnázium, Szolnok, Szécsiné Festő-Hegedüs Margit: Arduino robot.
április 5-én, pénteken 14-16 óráig.
7. Erdi Bolyai Matematika Tagozatos Iskola, Gyorfi
Gabor, Madarasz Tamás, Takacs Tamás: Csharpebol, Scratch.
Várjuk a kollégák, iskolák jelentkezéseit programjainkra.

Lakosné Makár Erika
ISZE alelnök
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„DIGITÁLIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLA ÉS A
FELSŐOKTATÁS KÖZÖTTI ÁTMENET KÖNNYÍTÉSÉRE” – AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS

Az Up2U - Up to University - nemzetközi projektben
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(KIFÜ) a konzorciumban résztvevő országokhoz hasonlóan innovatív új szolgáltatásokat (pl.: távkonzultáció kialakítása, alkalmazás-portfólió nyújtása, stb.)
fejleszt és próbál ki a pedagógusokkal közösen a
köznevelésben – illeszkedve a nemzetközi megoldásokhoz. --

10 csoportban 78 fő különböző szakos középiskolai
tanár végzett el: Szolnok (1), Székesfehérvár (1),
Budapest (6), Miskolc (1), Százhalombatta (1) iskolákban.

Az Up to University (Up2U) elnevezésű nemzetközi
projekt 2017. január elsején indult a GÉANT vezetésével és 18 partner – NREN-ek, egyetemek, infrastruktúra szolgáltatók és KKV-k közreműködésével
– az EU számos országában, illetve Svájcban és
Izraelben. A projekt elsődleges célja a középiskolai
és egyetemi tanulmányi követelményrendszer közötti
„szakadék” csökkentése, illetve, hogy segítse a digitális és online tanulási módszerek elterjedését a tanórákon és ez által fejlessze a középiskolás diákok
digitális készségeit. Ezen készségek birtokában vélhetően könnyebben fogják venni az akadályokat elsőéves hallgatóként, amikor belépnek az egyetemi
oktatásba. Az Up2U olyan online alkalmazásokat,
eszközöket kíván a középiskolás tanárok részére
egy egységes Moodle felületen elérhetővé tenni,
amelyek teljes mértékben támogatják a hibrid oktatást és a digitális megoldások beépítését a tanulási
módszertanba. Ezen eszközök alkalmazására pilot
projekt indult hét partnerországban, így Magyarországon is. Bővebb információ a projektről: Gödri
Csilla (KIFÜ), godri.csilla@kifu.gov.hu

A projekt jelenlegi szakaszában a pilot órák zajlanak,
ahol a képzésen végzett pedagógusok tesztelik diákjaikkal a tanfolyamon tanult módszereket, beépítik az
alkalmazásokat a tanórába.

2018 elején a KIFÜ megbízta az ISZE-t, mint szakmai partnert, hogy tapasztalatunkra és kapcsolatrendszerünkre alapozva középiskolákat, és ezzel
együtt pedagógusokat vonjunk be a megvalósításba.
2018 szeptemberében sikeresen akkreditáltattuk a
„Digitális módszerek alkalmazása a középiskola és a
felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére” c. 30 órás
blended pedagógus továbbképzést, amelyet eddig

A képzés tematikája a pedakkredben itt érhető el:
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=6723

A projekt következő szakaszában további középiskolákat vonunk be a pilot programba. Ezért kérjük és
hívjuk azokat a tanárokat, akik szeretnék, hogy a
diákjaik könnyebben vegyék az akadályokat a középiskolából a felsőoktatásba történő átmenet folyamatában – beleértve az érettségi utáni szakmai képzéseket is –, hogy jelentkezzenek a képzésünkre az
isze@isze.hu címen. A jelentkező iskoláknak ezt
követően a KIFÜ biztosítja a hozzáférést ahhoz a
távoktatási rendszeréhez, amelyen keresztül a pilot
órák megvalósításra kerülhetnek. Az ISZE megszervezi a pedagógusok továbbképzését. A képzés ingyenes, a sikeres elvégzését követően 30 kreditpontot lehet szerezni.

A projekt pedagógiai részének kidolgozásában Fülöp
Márta Marianna, Bánhidi Sándorné, Köte Csaba és
Tauber Norbert vettek részt.
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INTERNETES BÜNÖZÉS

A napjainkban zajló kommunikációs
forradalomnak több frontvonala is van,
például:

A legtöbb kamuhírt egyszerűen
le lehet leplezni:
elég figyelmesen végigolvasni
őket és gondolkodni! Pl.: hazánkban jelenleg évi 40-50%os kamat, vagy
egy hírlevél továbbküldéséért
több száz, esetleg több ezer
Euró?!

 a mind jobban digitalizálódó vezetékes telefonok
 az egyre több mindent magába foglaló mobiltelefonok (okostelefonok)
 az
interneten
alapuló
üzenőalkalmazások (pl. Messenger, ICQ,
stb.)
 a világhálón alapuló telefonálás (pl.
Skype)
 maga a világháló.
Mint minden nagy változásnak, így a
kommunikációs forradalomnak is vannak árnyoldalai. Nagyjából az internet
tömeges elterjedésétől (1990-es évek)
lehet számítani a kiberbűnözés megjelenését is. Nézzük a legfőbb formáit!
1.) Nigériai levelek
A nigériai levelek, más néven a "419-es
átverés" az egyik leggyakoribb átveréses bűncselekmény. Nevét a nigériai
Büntető Törvénykönyv vonatkozó paragrafusáról kapta. Kezdetben hagyományos postai úton illetve faxon terjedt, de
ma már az internet elterjedésével az email a leggyakoribb terjedési közege.
Forrás: USA, az Egyesült Királyság,
Nigéria, Dél-afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Benin, Togo, Oroszország, Pakisztán, India, Hollandia é Spanyolország.
A nigériai levelek modern formái az
1980-as években alakultak ki, számtalan variánsban. A csalás elkövetési
módja mostanában egy e-mail, melyet
látszólag egy kiválasztott címzettnek
küldenek (igazából rengetegen megkapják ugyanazt), amelyben minimális
segítségért cserébe busás összeget
ígérnek az áldozatnak. A legutóbbi

időkben már hivatalosnak látszó profilokat kreálnak közösségi oldalakon is,
hogy a potenciális áldozatokat becserkésszék. Az e-mail tárgya gyakran "XY
ügyvéd asztaláról", "Az Ön segítségére
van szükségem", illetve hasonló lehet.
Maga a történet is több változatban
létezik, de a leginkább egy kormányzati vagy banki tisztviselő van megadva
feladóként, aki nagy mennyiségű pénzről vagy aranyról tud, melyhez azonban nem tud hozzáférni - a legtöbb
esetben azért, mert nincs hozzá joga.
A lényeg, hogy Öntől, mint címzettől
kér egy kisebb-nagyobb összeget „a
fogaskerekek beolajozására”, vagy a
kiutaláshoz elengedhetetlenül szükséges előleget kéri el. Bár a levelek túlnyomó részére nem érkezik válasz,
mégis gyakran vannak olyan emberek,
akik elhiszik a mesét, és az ő megkárosításukból busás hasznot szednek
be a csalók, amely a nyilvánvaló beugratás ellenére is jövedelmezővé teszi a
dolgot.
(Képen: egyik
átverős levél;
kép
forrása:

http://2.bp.blogspot.com/)

Olyan verzió is létezik, melyben a címzett „örökölt” egy nagyobb összeget,
de az utalás elindításához egy sokkal
kisebb összeget kell átutalni egy lenyomozhatatlan bankszámlára. Az örökség persze nem létezik, de a címzett-
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ként megadott bankszámla nagyon is és onnan már
nem lehet visszaszerezni az egyszer átutalt pénzt.
2.) Átverő hírek/hírlevelek
Angolul: hoax. Bill Gates (vagy valaki más milliárdos)
elosztogatja a vagyonát és aki ezt a levelet továbbküldi, az biztosan kap belőle. Egy gyanús számot
nem szabad felvenni, mert több ezer eurós mobilszámlát generál. Sürgősen „A” Rh negatív vért keres
egy leukémiás kisfiúnak a vérellátó szolgálat. Ezzel a
biztos befektetéssel évi 45%-os kamatot realizálhat.
Egy dolog közös ebben a négy üzenetben: egyik
sem igaz! A legtöbb kamuhírt egyszerűen le lehet
leplezni: elég figyelmesen végigolvasni őket és gondolkodni! Pl.: hazánkban jelenleg évi 40-50%-os kamat, vagy egy hírlevél továbbküldéséért több száz,
esetleg több ezer Euró?!
Másik fajta hoax a kb. semmiért több ezer €-s fizetés
ígérete, vagy amire igen sok öreg ember érzékeny:
különféle rák ellenszere, amit persze a sajtó eltitkol.
Ugye, ezek sem tűnnek komolynak, pedig rendszeresen vannak olyanok, akik elhiszik. Ezek 3-6 hetente szoktak felröppenni.
Ha valami hihetőnek tűnik, akkor érdemes utánakeresni és többszörösen ellenőrizni. A kiemelkedő jelentőségű híreket úgyis átveszik a fontosabb hírportálok, akár több is! Soha nem szabad csak egyetlen
forrásból tájékozódni. Meg kell nézni minél több szavahihető, megbízható, pártatlan (hír)oldalt is! Ha valami józan ésszel nem hihető, akkor még alaposabban utána kell nézni!
Egyetlen kivétel van ez alól: április 1., amikor a komoly (hazai és nemzetközi) hírportálokon is megjelennek komolytalan „hírek”.
Például néhány angol hír:
https://www.theguardian.com/theguardian/2017/
apr/01/fake-news-the-best-and-worst-april-fools-daystories.
Nemzetközi átverési csokor:
http://hoaxes.org/aprilfool.

2019

Ezek közül az egyik legismertebb az 1976.ápr.1-én a
BBC Radio 2 által felröppentett álhír, melyek szerint a
szerint a bolygók együttállása nagymértékben befolyásolja a földi gravitációt.
Kép forrása: http://hoaxes.org/aprilfool)

3.) Tárolt adatokhoz való hozzáférés, visszaélés
Sokat ér az e-mail címünk. Például az interneten
terjednek ilyen-olyan címlisták, melyekben lévő
5ezer "valódi" e-mail címet lehet 5-8$-ért megvenni.
Ez a hírlevél-küldőknek, illetve a kéretlen levelek
feladóinak aranybánya, mivel van értéke egy olyan
e-mail címnek, ami tényleg létezik és valódi ember
van mögötte.
Csak akkor adjuk meg az adatainkat, ha az tényleg
szükséges. Érdemes fenntartani egy "muszáj megadni" típusú e-mail címet is. Más téma a személyi
igazolvány száma, a TAJ-szám vagy a bankkártya
adatai. Ezek kiemelten fontosak! Ezekre nagyon kell
vigyázni! Csak igen indokolt esetben és csak megfelelő biztonsággal rendelkező cégnek! Sajnos az
adatbázisok is időnként sérülnek, így kiszivároghatnak a biztonságban hitt adataink/képeink. Elég pl.: a
celebek nem nyilvánosságnak szánt, de kiszivárgott
fotói (Brat Pitt, Ariana Grande, Rihanna, Miley Cyrus,
Orlando Bloom, Katy Perry,...) Ehhez elég pl. a telefonunkat kiadni a kezünkből egy "jószándékú" ismerősnek vagy elég a hackereknek kihasználni a szoftverek biztonsági hibáit. Ugyanilyen adatvesztéshez
vezethet az is, ha a mobiltelefon Bluetooth kapcsolatát bekapcsolva hagyjuk, mivel így esetleg megszerezhetők egyes adatok/képek. De sokat érhet pl. a
cégünk fizetési/juttatási listája egy konkurens cégnek
vagy egy fejvadásznak.
4.) Csaló webáruházak
Kétszázezer forintos notebook negyed áron, márkás
póló alig ezer forintért – csak két példa a tipikus internetes átverésre. A külföldi internetes áruházakban
rengeteg termék érhető el csábító áron, de vajon
meg lehet-e rendelni ezeket biztonságosan? Ami
kell:
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 A weboldal megbízhatósága: háttérinformációk,
vélemények, fórumok, reklamációs lehetőség,
közönségszolgálat, NYELVTUDÁS,…
 Már elég kevés informatikai tudással is lehet webáruházat nyitni, de az „IstiPisti kisboltja” vagy
valami hasonló érdekes nevű áruházaktól ódzkodni kell.
 Csak hivatalos helyről szabad rendelni! A hazai
nagy cégeknek általában cégnév.hu típusú webhelyük van, míg a külföldieknek leggyakrabban
nagymárka.com vagy valami hasonló címük van.
Nagyon körül kell nézni a nevesincs weboldalakon!
 Csak biztonságos weboldal: https-protokoll kizárólag! Ezt a weboldal címe előtt egy kis zöld lakat
jelzi. Így az adatfolyam megfelelő titkosítással
megy az interneten keresztül.
 Vírusirtó, tűzfal, egyéb
biztonság is kell – főleg a saját gépre. Persze
mindent a lehető legfrissebb verzióval és adatbázissal.

2019
5.) Bankszámla adatok
Mindig óvatosan a bankkártyánk, vagy a bankszámlánk adataival! Például ki venné észre, ha 300 Ft-ot
leemelnének a bankszámlájáról havi 1-2 alkalommal? De pl. 10ezer ilyen bankszámla-tranzakcióval
már több milliót lehet keresni!
Sokszor próbálkoznak azzal, hogy hamis weboldalakra irányítják rá a figyelmüket, melyben pl. az
áramszolgáltató kéri az adatainkat ellenőrzésre. Ehhez küldenek egy hivatalosnak tűnő levelet és a háttérben működik is egy hivatalosnak tűnő weboldal,
de a befizetendő összeg itt csak átverés! Sajnos
sokszor a bankok oldalát is hamisítják, erre érdemes
vigyázni! Ami kiemelten fontos: egy bank soha nem
kéri e-mailen az ügyfeleinek adatait és/vagy bankkártyaszámát.
Az itt látható példán a közkedvelt közösségi oldal, a
Facebook egy hamisítványa látható.

 A biztonsági adatainkat soha nem szabad megadni egy nyílt hálózatra kötött gépen, így például
soha nem szabad egy webkávézóban vásárolni
vagy bankolni!
 Bankkártya adatok csak biztonságosan! Ha nem
mindent értünk, akkor nem szabad vásárolni!
 Az EU területén nincsenek vámok, de más a
helyzet a nem-EU-s címről rendelt árukkal. Értékfüggően vámot is kell fizetni pl. a Kínából vagy
USÁ-ból rendelt áruk után.
 A jelenlegi magyar szabályozás szerint létezik a
vásárlástól való elállás joga. Ez azt jelenti, hogy
az interneten rendelt áruk esetén a vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék (hiánytalan) visszaküldése után lehet kérni az ár visszafizetését –
általában 14 naptári napon belül. Részletesebb
információ: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/
node/2709#Mi%20az%20az%20el%C3%A1ll%
C3%A1si%20jog?
 Külföldi megrendelés esetén mindig meg kell bizonyosodni a jótállásról, illetve a garanciáról is.

(Kép eredetije: http://www.cenzion.com/feed/articles/
phishing-and-hoaxes-in-facebook.html)

6.) Kiberzaklatás (cyberbullying)
Különösen tizen-huszonévesek körében népszerűek
a közösségi honlapok/alkalmazások. Sok fiatal szerint itt zajlik az életük és itt kiemelten fontos népszerűnek, jópofának, szépnek, stb. lenni. De például egy
grímaszos fotóval vagy igen rosszul sikerült buliképpel is alááshatunk az illetőnek. Ha ezt akarva vagy
akaratlanul, de sértően tesszük - főként, ha rendszeresen, akkor ez a kiberzaklatás.
Pontosítva: cyberbullyingről akkor beszélünk, amikor
az interneten, mobiltelefonon, stb. keresztül rendszeresen érkeznek valakitől vagy valakiktől olyan üzenetek, amelyek sértőek, félelemkeltőek vagy manipulatívak és a címzett önbecsülését próbálják aláásni
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Magyarországon ez még nem annyira jellemző, mint
külföldön, de a cyberbullying első tragikus kimenetelű esete 2003-ban történt
Amerikában. Az áldozat a 13 éves Ryan
Patrick Halligen volt. A fiú kisgyerek kora
óta tanulási nehézségekkel küzdött, osztálytársai emiatt rendszeresen maróan gúnyolták.
Idővel úgy tűnt, hogy javul a helyzet, mivel legfőbb
zaklatójával is sikerült zöld ágra vergődnie. Aztán a
nyári szünetben az egyik menő osztálytársnőjével is
csetelni kezdett, így Ryan életében először már várta
a tanítás kezdését. Az évkezdés után azonban csalódnia kellett, mivel kiderült, hogy a békülés és az új
barátnő is csak átverés volt, hogy így újabb eszközökhöz jussanak a bántalmazói. A lány intim információkat csalt ki belőle a neten keresztül, amikkel
azután az egész iskola előtt nevetségessé tették. A
fiú nem bírta tovább a folyamatos megaláztatásokat
és végül a házuk fürdőszobájában felakasztotta magát.
(Képen: az áldozat; kép eredetije: https://
www.findagrave.com/memorial/18107556/ryan-patrickhalligan)

Megelőzés: ha valaki jól eligazodik és védekezik a
való életben, akkor a neten is védettebb. Ilyen esetben fontos tapasztaltabb emberhez (szülő, tanár,
informatikus, stb.) fordulni és ne okozzon gondot a
segítség kérése sem.
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(Képen: az Anonymous csoport jelképévé
vált maszk; kép eredetije:
https://www.amazon.com/VendettaFawkes-Rubies-Comics-Halloween/dp/
B00EVLBZR6)

8.) Jogi háttér
Az Európa Tanács 2001. november 23-án Budapesten fogadta el a Számítástechnikai bűnözésről szóló
egyezményt. Az egyezmény 2004. július 1-jén lépett
életbe, miután az Európa Tanács 5 tagállama – köztük hazánk – ratifikálta azt. 2011. október 1-ig az
Európa Tanács 31 tagja és az Egyesült Államok ratifikálta az egyezményt.
Az egyezmény védeni kívánja a számítástechnikai
rendszerek, hálózatok, adatok hozzáférhetőségének
sérthetetlenségét, az ilyen rendszerek titkosságát;
biztosítani a rendszerek, hálózatok, adatok visszaélésszerű használatának megelőzését. Az egyezmény bűncselekménnyé nyilvánítja az ilyen eseteket.
Továbbá meghatározza a kiberbűnözés elleni hatékony fellépést lehetővé tevő felderítést, nyomozást
és üldözést nemzeti és nemzetközi szinten biztosító
jogköröket és rendelkezéseket.
URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/
-/conventions/treaty/185
Tamás Ferenc
Informatika tanár

7.) Gyermekpornográfia (pedofília)
Ez az internet sötét oldalának (dark web) jelenlegi
legdurvább megnyilvánulása.
Kép eredetije: https://
www.thesslstore.com/blog/
what-is-the-dark-web/)

Világszerte ez a legerősebben üldözött rész, ezért
igen titokban terjednek ezek a hálózatok, hozzáférések. A szolgáltatók zéró toleranciát hirdetnek az ilyen
oldalakkal szemben. Ezt segíti ráadásként a legismertebb hacker-közösség, az Anonymous akciója,
amikor egy-egy tárhelyszolgáltatót feltörve lelövik az
ilyen oldalakat. (pl.: Freedom Hosting II tárhelyszolgáltató) Másik példa: az Anonymous 2011-ben negyven gyermekpornóoldal ellen indított támadást, ezek
közül a Lolita City volt a legjelentősebb - itt több száz
felhasználó adatait is megszerezték.

A cikk megjelent: https://tferi.hu/internetes-bunozes

INSPIRÁCIÓ
26. évfolyam 1 szám

MÓDSZERTAN

2019

HEKKELJÜK MEG ROBINSON BÁCSI SZÁMÍTÓGÉPÉT –
AVAGY TITKOSÍRÁS MESTERFOKON

A mai nebuló nem ér rá - villámgyors
választ szeretne, mindent látni akar vizuális típus, csak a kihívások érdeklik
- versenyszellemű, s szimbiózisban él a
telefonjával - „kütyü” függő. Hogyan
adjunk meg neki mindent, amiben képességeit kiélheti, kompetenciáit fejlesztheti?

E tanulási technika olyan
készségek fejlesztését teszi
lehetővé, amelyek nem kapnak elég figyelmet a hagyományos órán,
mint pl. az
együttműködés, egymásra
figyelés.

Egy igazi hungarikumot szeretnék most
bemutatni, a szabaduló szobát, ami
nem más, mint kihívásokkal teli feladatmegoldások sorozata az oktatás szolgálatába állítva. Ennek a műfajnak a közös játék és az élményszerzés az egyik
meghatározó alappillére.
A szobából való szabaduláshoz a logikus gondolkodáson túl matematikai,
szövegértési és egyéb ismeretek is
szükség van.
A szabaduló szoba kihívás diák és tanár
számára egyaránt.
Mi kell egy szobához?
Kell egy ambiciózus pedagógus, lehetőleg támogató családi háttérrel, továbbá
dobozok, ládák, lakatok, s kész is a
„mobilis szabaduló szoba”.
Nézzük mik határozzák meg az élményt?

Nagyon sok múlik a pályán. Ez az alkotó/tanár felelőssége. Egy hangulatos,
változatos megoldandó feladatokkal teli
pálya indulhat egy jó bevezető történettel, megfelelő díszlettel, esetleg zenei
aláfestéssel. Ösztönözzön arra, hogy a
diák nézzen a dolgok mögé, lépjen ki a
szokványos gondolkodásmódból, s
megfelelő nehézségi szintet tűzzön ki
célul. Hisz, ha túl könnyűek a feladványok, könnyen unalmassá válhat, ha túl
nehezek, netán megoldhatatlanok, akkor frusztrálóvá válhat.
A szoba felépítése lehet lineáris (a feladványok egymás utáni megoldásával
vezet el a végkifejletig) ill. nem lineáris
(több útvonalon való elindulást sugallja).
Ez utóbbi nagyobb szabadságot ad és a
saját logika szerinti barangolást is megengedi.
Nagy figyelmet kell fordítani a gördülékenységre. Ennek érdekében célszerű
a csapat/ok haladását figyelemmel kísérni. A kapcsolattartás lehet online
(kommunikációs csatorna) és offline
(személyes jelenlét) is. Ajánlott a kialakított pálya kipróbálása, nehogy pld. egy
át nem adott információ fennakadást
okozzon a játék menetében, ami esetleg csalódáshoz vezet.
Érdemes úgy válogatni a csapatokat,
hogy legyen aki valamelyest másképp
gondolkodik, vagy aki kiszúrja a fontos
információkat, netán lát a „sötétben”,
picit jártas a számolásban. De aktuális
pedagógiai probléma megoldásra is
koncentrálhatunk a csoportbontás során
(ismerkedés, konfliktuskezelés…).
E tanulási technika olyan készségek
fejlesztését teszi
lehetővé, amelyek

INSPIRÁCIÓ
26. évfolyam 1 szám

MÓDSZERTAN

nem kapnak elég figyelmet a hagyományos órán,
mint pl. az együttműködés, egymásra figyelés.
Iskolánk egy többcélú intézmény, így módom volt
kipróbálni 7-12. évfolyamokon, ahol informatika tananyag feldolgozása volt a cél (titkosírási módszerek
megismerése), de nem szokványos pedagógiai módszerekkel, ill. 4-6. évfolyamokon, ahol a programozás megismertetése, gyerekekhez való közelítése
volt a kitűzött cél.
A gimnazistáknak szóló pályám lineáris felépítésű
volt. A szobában való tüsténkedést QR - kódok indították, melyek egy mese linkjét és az első 5 digites
lakat kódját rejtették magukban. A mese volt a bevezető történet, amely a szobából való szabadulás
módját is megfogalmazta.
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A városka kisbírója hozta a hírt, keressük a legjobb
építőmestereket. A feladványok megoldása elvezetett a lakatokkal lezárt építőanyag (duplo készlet)
megszerzéséhez, s a csapatok megépíthették látványtervüket. Padlórobotunk beprogramozás után
vígan poroszkálva tekinthette meg a városka rendőrpalotáját, óvodáját, iskoláját…
A Code Week 2018 programom belül szerveztük
meg ezt a 2 mini projektet.
Videóink a szabaduló szobákról az alábbi linkeken
tekinthetők meg.

A szoba állomásai (dobozai/lakatai)
1. Vigenere rejtjel
A. Ceasar - kódok sorozatát használja adott
kulcsszótól függően
B. a kulcsszó kitalálásához különböző kézzel fogható segédeszközök alkalmazása
C. a lakatkulcs helye a megfejtés
2. Kopogós titkosírás – ASCII kód
A. együttes alkalmazása vezet el a 3 digites lakat
kódjához
3. Morze jelek – UV fénnyel olvasható szöveg
A. együttes alkalmazása vezet el a 2. kulcs rejtekéhez
4. Kalóriatáblázat – Mérleg
A. egészségesen étkezünk kérdésre kell választ
adni a recept segítségével
B. mennyiség meghatározása
C. 3 digites lakat válik nyithatóvá e feladatrész
megoldásával
5. Braille írás
A. begyűjtött kártyák, valamint a könyvkód megfejtésével léphetünk be Robinson bácsi számítógépébe.
felhasználónév: Robinson
jelszó: Pentek5! (Piatok5!)
Az alsóbb évfolyamok (4-6. évfolyam) más történetet
dolgoztak fel, korosztályuknak megfelelő feladványokkal, ennek a projektnek címe: „Építsük meg
Lego Cityt” volt.

https://youtu.be/26WqriVZoV8
https://youtu.be/O3GTKT1xhIQ
Az eseményről iskolánk honlapja is beszámolt:
http://szlovak-bp.sulinet.hu/code-week-2018/
A témáról szóló előadás elhangzott a 2018. nov. 2324-én lezajlott III. Mobil eszközök az oktatásban konferencián a Jó gyakorlatok, projektpedagógia szekciósorozatában.
Hipik Angéla
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ÉRDEKESSÉGEK INNEN-ONNAN

A mélytanulás keresztapái kapták az idei informatikai Nobel díjat
A tragikus sorsú második világháborús kódfejtőről,
Alan M. Turing brit matematikusról elnevezett, egymillió dollárral járó díjat az Amerikai Informatikai Társaság (ACM) ítéli oda évente, és a Google internetes
konszern finanszírozza.
Az ACM szerdán jelentette be, hogy idén a
"mélytanulás keresztapáiként" is emlegetett szakemberek kapják az elismerést a mesterséges neurális
hálózatok – információ-feldolgozó eszközök, amelyek képesek tanulni, és a megtanult információt felhasználni – területén végzett kutatásaikért.
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Selfie a digitális iskolákért
Mintegy negyedmillió európai iskola számára vált
elérhetővé a SELFIE, az az uniós önértékelő eszköz,
amely az oktatási intézmények digitális érettségéről
ad átfogó képet a kitöltő iskolavezetők, pedagógusok,
tanulók számára. Az unió 24 nyelvén elérhető mérőeszközt önkéntes alapon és ingyenesen vehetik
igénybe az általános iskolák felső tagozatai, középiskolák és szakképzési intézmények.
Bővebben:https://dpmk.hu/2018/11/12/selfie-adigitalis-iskolakert/

Bővebben: https://hvg.hu/
tudomany/20190327_turing_dij_informatikai_nobel_mester
seges_intelligencia_melytanulas

Kik szerkesztik ezt a lapot?

INFORMATIKA -SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TANÁROK EGYESÜLETE

1133 Budapest, Pannónia út 72-74.
 fax: 1/462-0415

Te és én, vagyis mi. Mindenki, akinek jó ötlete, okos gondolata van, s azt szívesen megosztja velünk. Természetesen van
szerkesztőbizottság, hiszen másképen nem születne meg egy-egy
szám, de a ti írásaitokból áll össze a tartalom.
Ha van kinek írnod, ha van miről írnod és van hozzá kedved
is, akkor csatlakozz hozzánk.
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