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Január 25. az adatvédelem nemzetközi világnapja.  Sokan nem is gondolnák, de az 

információs társadalomnak köszönhetően már gyermekeink számára is egyre fiatalabb korban 

fontos felhívni a figyelmet adataink védelmére.  

 

A legtöbb család rendelkezik otthonában saját számítógéppel és internet elérhetőséggel, 

illetve a mobiltelefonok többsége is alkalmas netezésre. Mindezzel nincs is probléma addig, 

amíg a szülő felügyeli, amikor gyermeke a számítógép elé ül és internetezik, azonban a 

legtöbben nem fordítanak erre nagy figyelmet, így gyermekeik bátran „szörfözhetnek” a 

különböző internetes oldalakon.  

 

 

 
 

 

Manapság „híres oldalak”, mint például a „napiszar.hu”, „puruttya.hu”, rejtett pornográf 

oldalak, társkereső oldalak, egyéb társasági oldalak – facebook, iwiw, myvip  stb… 

nyomdafestéket nem tűrő információkkal és képekkel „bombázzák” a fiatalokat. 
 

A szülők, ha időben észlelik, hogy ezen oldalakat látogatják gyermekeik, azt tanácsoljuk, 

hogy tiltassák le oldalakat, mivel a gyermekek fejlődésében komoly jelentőséggel bírnak, 

valamint ezen oldalak által akár bűncselekmények (pedofília) áldozataivá is válhatnak 

gyermekeink.  

 



 

 

 

Mit tehetünk a gyerekek biztonsága érdekében? 

 

 

- az informatikai vagy akár osztályfőnöki órákon 

beszélgessenek el a gyermekekkel az internet 

hasznos használatának lehetőségeiről és példákkal 

illusztrálva hívják fel a gyerekek figyelmét a káros 

weboldalak veszélyeire; 

 

- figyelmeztessék a gyerekeket, hogy a közösségi 

portálokra óvatosan helyezzenek fel fényképeket, 

kerüljék a saját magukat vagy másokat kellemetlen helyzetbe hozó fotók/videók feltöltését, 

hiszen az a fotó, amit egyszer feltöltenek az internetre, többé nem törölhető le, azokhoz bárki 

hozzáférhet, így azzal bármikor visszaélhet;  

 

- a különböző chat-fórumok – azon kívül, hogy rombolják a valódi emberi kapcsolatokat – 

veszélyeket is jelenthetnek a gyermekek számára. A virtuális világban köttetett barátságok 

gyakran nem állnak közel a valósághoz. Pedofilok és egyéb aberrált emberek így keresnek 

maguknak leginkább áldozatot.  

 

 

 

 
 

 

 



- szülői értekezletek alkalmával hívják fel a szülők figyelmét, hogy miért veszélyes, ha nem 

kontrolálják gyermekük netezését.  

 

- Számos szűrő program létezik, mellyel szűkíthető az elérhető oldalak köre. Javasolt az 

iskolai számítógépes rendszeren túl, az otthoni gépekre való telepítés is. 

 

 

Az Internet tárháza végtelen. Megtalálható rajta sok csoda: 

- olyan ismeretek és tartalmak, melyek valóban bővítik tudásunkat, szélesítik 

ismereteinket, és egyszerűsítik mindennapjainkat; 

- de olyan ismeretek és tartalmak is, melyek bűncselekmény elkövetésére vagy 

önkárosító magatartás elkövetésére buzdítanak. 

 

Amennyiben az amúgy is sebezhető, könnyen befolyásolható tinédzser az Interneten próbálja 

diagnosztizálni betegségét, vagy ott próbál vigaszt keresni bánatára könnyen manipulatív 

emberek társaságára találhat.  

 

Amennyiben házi dolgozathoz, prezentációhoz az Internetről szeretnénk plusz információkat 

beszerezni (képek, zenék, filmek, írások), az ott fellelt tartalmakat ellenőrizni kell, hogy azok 

szabadon felhasználhatóak-e vagy esetleg azokat szerzői jogok védik, illetve a mástól idézett 

szövegrészeket jelölni kell. 

  

 

Az Internet hasznos lehet a tanulásban és a munkában, de megvannak a veszélyei is! 

 
 

Ha a témával kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon bizalommal Osztályunkhoz 

az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
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