
Internetezz biztonságosan! 

 

 
1. https://kozepsuli.hu/ha-az-internet-beszelni-tudna/ 

 

Jó pár napja beindult a távoktatás. Online kapják az anyagot a diákok, és azon keresztül 

tartják a kapcsolatot társaikkal, tanáraikkal. A tanulást követően pedig más célokból ott 

maradnak és tovább használják az internetet, amit eddig is használtak, de a bezártság 

kényszere és a személyes találkozások korlátozása fokozottabb használatra buzdítja a 

tanulókat. Az internet veszélyei a gyerekeket nagymértékben érinti, mert sem érzelmi, sem 

értelmi fejlődési szintjük nem megfelelően fejlett még az ilyen helyzetek megfelelő 

elhárítások, megküzdések alkalmazására, ezért könnyen befolyásolhatók és bánthatók.   

 

Leggyakoribb veszélyforrás a tinédzserkorban. 

 Szélsőséges csoportokhoz való odafordulás: szekták, öngyilkosságra uszító csoportok, 

stb. 

 Zaklatás: iskolai-kiközösítés, pletyka, lejáratás, fenyegetés; személyes, szexuális, 

etnikai, stb. 

 Önmaguk népszerűsítése: főleg tinédzser lányok esetében, mikor félreérthető tartalmú 

fotók készítenek és tesznek közre. 

 

Mit tehet a szülő?! 

 Legfontosabb! Legyen szűrőprogram. Beszéljétek át a biztonságos internet 

használatot. 

 Nem megijesztés a cél, hanem a tabuk nélküli beszélgetés. 

https://kozepsuli.hu/ha-az-internet-beszelni-tudna/


 Beszélgessetek az interneten történtekről. Próbáld megérteni, mi fontos neki a 

világhálóból, mi az előnye, hátránya. Beszélgess a barátairól, kortásairól, hozzájuk 

kapcsolódó dolgokról. Beszéljetek az „ismeretlen ismerősről”, Tudd, mit csinál, mikor 

gépezik, vagy telefonozik.  

 Kisérd figyelemmel napi életét, időbeosztását. NEM EGYENLŐ A KÉMKEDÉSSEL! 

 Segíts neki segítséget kérni, segítséget adni. (Nem tudni, hogy szemlélője, áldozata 

vagy elkövetője lesz egy ilyen helyzetnek.) 

 Erősítsd benne, hogy mondja, el mi történik vele. Ne kelts benne bűntudatot. 

Számíthasson az érzelmi támogatásodra.   

 Legyenek egyensúlyban az online és az offline időtöltések. Legyenek közös 

időtöltések, INTERNET nélkül. Rizikótényező lehet, ha valakinek nincs 

kiegyensúlyozott baráti és családi háttere, vagy önértékelési problémával küzd. 

Mit tehet a pedagógus?! 

 Az online oktatás során, vagy a közösségi térben, ha érzékelik a gúnyolódást, bántó, 

megalázó megjegyzéseket, próbálják meg kiküszöbölni ezeket a viselkedéseket. 

Például egy magyarázattal: Mindenkinek új és nehéz a mostani helyzet, 

érzékenyebbek vagyunk, fokozottabban figyeljünk egymásra. 

 Hozzanak szabályokat az elfogadott viselkedésekre, kommunikációra. 

 Erősíteni a tanulóban, hogy a tanár elérhető és lehet hozzá fordulni, még ha 

„elszigetelt” körülményekben kell is lennünk. 

 Fontos, ha a pedagógus tud olyan diákról, akinek nem biztonságos a családi háttere, és 

érzékeli a veszélyeztetést, akkor jelezze azt az intézmény szabályainak betartása 

mellett. 

Miről ismerhető fel?! 

 Sajnos nem lehet kiszúrni, az interneten történő veszélyeket, csak ha elmondja a 

gyerek. DE ha zaklatott, titkolózik, szokatlanul sokat vonul el telefonjával, 

kapcsolatokat szakít meg, szorong, alvászavar, fejfájás, hangulatzavar, félelmi 

reakciók, érzékelhető viselkedésében, kezdeményezd a beszélgetést. 

 

Mit tehet a tanuló?! 

Gondold végig! Kinek, mit, milyen módon, közvetítesz magadról, hogyan viselkedsz! 

 Légy óvatos, ha nem akarod fotóid más telefonján vagy oldalakon viszont látni! 

 Ha nem akarsz online zaklatás részese lenni! 

 Ha nem akarod, hogy mindent kiderítsenek rólad! 

 Ha nem akarod, hogy olyan dolgokra is rávegyenek, amit egyébként nem tennél meg! 

 Csak valódi ismerőst jelölj vissza! 

 Csak annyi adatot adj ki magadról, ami tényleg szükséges! 

 Csak olyan képet posztolj, amit mindenki előtt vállalsz! 

 Ne bánts másokat! 



 Ha érzékeled, hogy egy társadat bántják, fejezd ki nem tetszésedet, állj mellé! 

 Szólj felnőttnek, ha veszélyt érzel! 

 


