
Figyeljen oda 

a reszletekre!,
Erőszakos tartalom

Káros vagy illegális tartalmak 

keresése (pl. erőszak, politikai 

tartalmak, anorexia, öngyilkosság 

stb.), online játékok

Internetes csalók Ingyenesnek vélt oldalon név és cím 

megadási “kötelezettség”.
Káros és veszélyes programok 

letöltése, vírus és egyéb kártékony 

mellékhatásokkal.

Pornográf tartalom
Képek, videók, chat-szobák

Szexuális bűnözőkA gyermekeket hátrányos és kínos 
helyzetben bemutató fotók: hiányos 
ruházatban, alkoholos állapotban 
stb. Személyes találkozó ismeretlen 
chat-partnerrel.

Safer Internet Program 
A biztonságos internetezés kulcsa.

NE hagyja, hogy roSSz 
végE lEgyEN gyErmEkE 
INtErNEtES baraNgoláSáNak! 

Cyberbullying 

– kortárs zaklatás

Egymás zaklatása az interneten: 

kínos profilok, képek, videók.

Személyiségi jogok sérülése Adatok kiadása 

(név, cím, telefonszám stb.).

Nem kívánt fotók és videók.



Szakembereink, trénereink INgyENES 

foglal kozásokat tartanak diákok, tanárok, 

szülők számára a biztonságos internet- és 

mobilhasználatról. 

az előadásokat  megrendelheti: 

ngysz@gyermekmento.hu, +36 1 475 7017

Ingyenes tanácsadás gyerekeknek és 

fiatalok nak, akik káros, veszélyes tartal-

makkal, vagy zaklatással találkoztak 

az interneten: www.kek-vonal.hu/emil, chat.

kek-vonal.hu, 116 111 előtag nélkül hívható, 

INgyENES szám

jogsértő és káros online tartalom bejelenté-

se: www.biztonsagosinternet.hu

támogassa gyermekeit 
a biztonságos 
internethasználatban!

1. Fedezzék fel gyermekével közösen az 
internetet! 
Keressen gyermeke életkorának megfelelő 
érdekes weboldalakat, és böngésszék ezeket 
együtt! A közös tapasztalatok megkönnyítik a 
jövőben az internethasználattal kapcsolatos 
pozitív és negatív élmények megbeszélését. 

2. állapodjon meg gyermekével az internet-
használatra vonatkozó szabályokban! 
Ezek tartalmazzák például a személyes adatok 
kiadására vonatkozó szabályokat, a többi 
online-felhasználóval szemben tanúsított helyes 
magatartást, illetve az Ön családjában elfogadott 
online-tevékenységeket. 

3. hívja fel gyermeke figyelmét a személyes 
adatok védelmének fontosságára!
Magyarázza el az adatok könnyelmű kiadásának 
veszélyeit! Javasoljuk, hogy vezesse be 
egyszerű szabályként, hogy gyermeke nevét, 
telefonszámát és fényképeit kizárólag az Önnel 
történő egyeztetés után adja csak ki. 

4. beszéljen gyermekével az online-
ismerősökkel történő valós találkozás 
kockázatairól!
Az internet fantasztikus lehetőségeket kínál 
új emberek megismerésére. Ennek azonban 
számos veszélye is van. A kellemetlen 
meglepetések elkerülése érdekében, állapodjon 
meg gyerme kével, hogy ilyen találkozások 
esetén mindig legyen jelen egy ismerős felnőtt, 
vagy legalább egy barátnő/barát! Találkozót 
pedig kizárólag nyilvános helyre beszéljenek 
meg! 

5. beszéljen gyermekével az interneten 
található tartalmak hitelességéről!
Mutassa meg gyermekének, hogyan lehet a 
tartalmak helyességét más forrásokkal való 
összehasonlítás útján ellenőrizni! Tudatosítsa 
benne, hogy ahogy egyébként a valós életben, 
úgy az interneten sem minden az, aminek látszik.

6. bátorítsa gyermekét a helyes netikettre!
A netikett az internetes informális viselkedési 
szabályok összefoglaló neve. Egyszerűbben: ami 
a valós életben megengedett, megengedett az 
interneten is. Ami a valós életben tilos, tilos az 
interneten is. 

7. legyen nyitott, tájékozódjon gyermeke 
internethasználatáról! 
Nem egyszerű feladat, mert a gyerekek – főleg a 
nagyobbak – nem szívesen avatják be a szülőket 
a dolgaikba, de próbáljon meg beszélgetni arról, 
melyek gyermeke kedvenc weboldalai, mely témák 
érdeklik, mi foglalkoztatja őt. Ez lehetővé teszi 
Önnek, hogy megismerje a gyermek internetes 
szokásait, és ha kell, segítséget tudjon nyújtani neki. 

8. készüljön fel a legrosszabbra is!
Beszéljen az internetes zaklatásokról, a káros, 
vagy tiltott oldalakról! Ha gyermeke az interneten 
zaklatás, vagy bűncselekmény áldozatává vált, 
vagy mással megtörtént eset jut az Ön tudomására, 
ne tartsa titokban, kérjen segítséget a Kék Vonaltól 
vagy jelentse a biztonsagosinternet.hu-n! 

9. Ne feledje: az internetnek sokkal több 
előnye van, mint kockázata! 
Az internet kitűnő terep a tanulásra és a 
szabadidős tevékenységekre. Bátorítsa 
gyermekét az internet tudatos használatára és 
minden pozitív lehetőség felfedezésére! 

A Safer Internet Program célja – az Európai Unió által közvetített 
értékrenddel összhangban – az internet és az új online 
technológiák használatának biztonságosabbá tétele, különösen 
a gyermekek számára, és a jogellenes, valamint káros tartalom 
elleni küzdelem hatékonyságának biztosítása. 
További információ: www.saferinternet.hu

  avagy 
    a meses
internet...

,

Egy gyerekszoba titkai


