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Szilassi Andrea és a tatabányai NetNagyi klub honlapja 

Szeptember során az alábbi cikkekkel bővült a webhely. Kattintson a cikkek címére a megnyitáshoz! Október 
elején négy rendezvény is lesz Tatabányán a digitális világgal kapcsolatban! Az oldal alján megtalálja a 

programok linkjeit, azon keresztül pedig a pontos részleteket. 

Kultúra interneten keresztül – a szeptemberi NetNagyi Klubról 

Írta: Szilassi Andrea Egy újszülöttnek minden új – tartja a mondás. Ezt is figyelembe 
véve, a szeptemberi előadás témáját nagyrészt a kevésbé jártas szenior 
internetezőknek szántuk.  Az elhangzottakhoz készült egy öt feladatból álló online 
feladatlap a Redmenta webhely segítségével, amelyet az eszközhasználatban 
gyakorlottabb résztvevők figyelmébe […] 

 
Okoseszközök kockázatairól és zsarolóvírusokról a klubban 

Írta: Szilassi Andrea Tavaly márciusban a fenti témával foglalkoztunk a NetNagyi 
Klubban. Az akkori beszámolót most átírtam, ez a cikk egy frissített változat. Az 
eseményen azokat a hétköznapi veszélyforrásokat, példákat vettük számba, 
amelyek kevésbé jártas és gyakorlott internetezőkkel egyaránt megeshetnek, ha 
akár sietségből, akár óvatlanságból, […] 

 
Az idősek generációja és a digitális világ 

Aaron Smith tanulmányát  az időskorúak technológia-használatáról [1] 2014 
áprilisában publikálta a Pew Research Center . A felmérést a Princeton Survey 
Research Associates International vezetésével készítették, és kizárólag az Amerikai 
Egyesült Államok polgárai vettek benne részt. 

 
Digitális befogadás és megosztottság a világban 

A Pew Research Center 2018. június 18-án publikálta a 2016-17 között, 39 ország 
18 év feletti polgárainak körében végzett felmérésének következtetéseit, melynek 
címe: “Social Media Use Continues To Rise in Developing Countries, but Plateaus 
Across Developed Ones“. A válaszadók között fejlett államok és feltörekvő, fejlődő 
[…] 

 

Közelgő programjaink: 

• Információkeresés az interneten - A Google és ami mögötte van. - Hatvani István előadása 

• Áldás és átok  - az okostelefon. Szilassi Andrea előadása 

• Testőr a zsebben - Honlapok és applikáció-ajánlatok az egészségügy témakörében. Hatvani 
István előadása 

• Ezerarcú YouTube – Szilassi Andrea előadása. 

• Vásárlás és bankügyek online vagy telefonnal. Szilassi Andrea előadása 
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