
 

hogy bankkártyánk adatait megadnánk a 

gyermeknek. (Ezek ismerete ugyanis 
komoly kockázati tényezőt jelent.)  

 Gyermek és családtagok hollétének 

nyomon követése okostelefonon szintén 
lehetséges, amely GPS-alapú szolgáltatás.  

A másik szerkesztett 
anyag a Google 
Biztonsági Központja 

által összeállított, szülőknek szóló tanácsokat 
sorolta fel. Ezek közül csak néhányat emelek ki. 
Felhívja a szülők figyelmét arra, hogy tanítsák 

meg a családtagokat a felelős kommunikációra. 
Beszéljenek rendszeresen arról, hogy mások 

hogyan érezhetik magukat az interneten közzétett, 
bizonyos állítások, képek következményeként. A 
Google javasolja azt is, hogy a család alakítson ki 

saját szabályokat a kommunikáció megfelelő 

módjaira. Ajánlja még, hogy a szülők hívják fel a 

figyelmet arra, hogy egyes közösségi oldalakon 

beállítható, milyen széles kör láthassa a 

megosztandó információt magunkról. 
Részletesen olvashatnak erről itt: 
https://www.google.com/safetycenter/tools/ 

Szóba került, de érdemben nem foglalkoztam 

akkor az Apple cég által fejlesztett Mac OS X 

szülői felügyelet rendszer 
megoldásaival. Ez egy olyan 
internetes tartalomszűrő 
megoldás, amely nem az egyes 
böngészőkbe, hanem 

alapvetően az operációs rendszer magjába van 
integrálva. Korlátlan, automatikus és korlátozott 

tartalomszűrési módok állíthatók be az egyes 

felhasználókhoz. Az internetes tartalomszűrő 

funkciót a szülőnek aktiválnia kell a 

rendszerbeállítások között. Így a számítógép 
képes megtagadni bizonyos honlapokhoz a 
hozzáférést függetlenül attól, hogy a gyermek 

milyen böngészőt használ.  Erről magyar nyelven 

itt olvashatnak részletesen: https://support.apple.com/hu-

hu/HT201813 A jelenlévő vendégek közül volt olyan, 

aki ez utóbbit alkalmazza a gyakorlatban. 

Azt gondolom, hasznosan és érdekesen telt ez a 
délután Szomódon. 
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Iskola felső tagozatos diákjai között jártam. Habár 

alapvetően ide is előadással készültem, de egy 

közös beszélgetés alakult ki a programon. 

Elöljáróban elmondtam nekik, hogy bár jóval 

idősebb vagyok náluk, nem az a célom, hogy 

lebeszéljem őket az okostelefon használatáról. 

Hiszen nagyon értékes tulajdonságai vannak. De 

veszély forrása is egyben, mert technikailag sok 
mindenre képes, és rengeteg információt gyűjthet, 
tárol tulajdonosáról. És nemcsak személyes 

életünkről, hanem kapcsolatainkon keresztül 

másokról is. A gyermekekben, fiatalokban 
viszont még nincs meg az a szükséges mértékű 

óvatosság, veszélyérzet, ami a különféle negatív 

tapasztalatok hatására felnőttkorra általában 

kialakul az emberekben. Meggondolatlan 
viselkedéssel önmagukat és másokat is 

könnyedén bajba sodorhatják. A túlzott 

okostelefon-használattal pedig ártanak 
önmaguknak, és tönkretehetik családi, baráti 

kapcsolataikat is. 

Fotó: Tóth Henriett 

A jelenlévő kb. 50 
gyermek és néhány 

felnőtt szinte min-
degyike rendelkezett 
okostelefonnal vagy 
tablettel. Ezek 3 

https://www.google.com/safetycenter/tools/
https://support.apple.com/hu-hu/HT201813
https://support.apple.com/hu-hu/HT201813


kivétellel Android rendszerűek, két iOS és egy 

Windows rendszerű mobileszköz volt még a 

vendégek körében.  

A gyerekekkel közösen gyűjtöttük össze, hogy 
milyen tevékenységekre lehet az okostelefont / 
tabletet hasznosítani. Vannak olyanok is, 
amelyeket életkori sajátosságból adódóan még 

nem ismernek. Kevésbé voltak tudatában annak 
is, hogy a letölthető applikációk köre jóval 

szélesebb körű, mint amiket ők ismernek. 

 

CAFF: Az okostelefon és a buta ember 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=-1ccclGQch0 

Megnéztünk egy videót, amely az okostelefon 
túlzott használatát karikírozta ki sokféle szituáció 
bemutatásával. Mások példáján keresztül mindig 

szembetűnőbb egy-egy viselkedés fonáksága. A 
kisfilm kifigurázza a függőség különféle 

helyzeteit, az állandó és gyakran indokolatlan 
szelfizést. Rávilágít arra a jelenségre, hogy 
korunkban − legalábbis az ifjú és fiatal felnőtt 

korosztályoknál − a telefon, okostelefon léte, 

nemléte, fajtája tulajdonosának értékmérőjévé 

vált. Az egyik szituáció kitűnően ábrázolja a 
személyes emberi kapcsolatok elsorvadását, 
amikor a kommunikáció a közvetlen mód helyett 
áttevődik a közösségi médián belülre, vagy más 

esetekben üzenetküldő programokra, emailekre. 

 

A grafika forrása: http://static.boredpanda.com/blog/wp-

content/uploads/2015/04/smartphone-addiction-illustrations-cartoons-9__605.jpg  

Szó esett még különféle veszélyhelyzetekről. Így 
például a nyílt, titkosítatlan wifi haszálatának 

rizikójáról, az önmagukról és másokról készített 

fotókkal, videókkal kapcsolatos visszaélések 
lehetőségeiről, a feltöltések, megosztások 
kockázatáról, továbbá a személyiségi jogok 

betartásáról. Beszéltünk arról is, hogy minden 
közösségi portálon és a YouTube-on is adott a 
lehetőség, hogy jelentsék, ha mások 
nemkívánatos tartalmat tettek közzé róluk. 
Megtehetik azt is, hogy leveszik a nevüket 
tartalmazó címkét bizonyos fotókról. Érdemes 

odafigyelni a közzétételek láthatóságának 

szabályozására is.  

 

A grafika forrása:  
http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/XX-Cartoons-Ironically-

Showing-Our-Smartphone-Addiction__605.jpg 

Beszéltünk a digitális világból jövő egyéb 
fenyegetettségekről is. Habár a 
kommunikációnak ma már sokféle lehetősége 

adott, de az eszközök folyamatos rendelkezésre 

állása és a gyors adattovábbítás sokszor 
elhamarkodott lépésekhez, ennek nyomán pedig 
konfliktusokhoz vezet. Nagyon fontos tisztában 

lenni azzal is, hogy a névtelenség álcája mögé 

bújó emberek gyakran nem valós 

személyiségüket mutatják, még ha barátnak is 
hiszik őket. Nem tanácsos érzékeny személyes 

adatot, képet megadniuk magukról az online 
világban, mert visszaélhetnek vele. Érintettük 
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még a telefonos applikációk némelyikével együtt 

járó adatlopás lehetőségét is. Igen súlyos 

problémát jelent a zaklatás. Különösen, mivel 
napjainkra már a nap 24 órájában, otthon is 
utolérhetik az áldozatot elektronikus eszközökön, 

ezért folyamatos lehet a terrorizálás. Ezzel 
kapcsolatban is jelentős segítséget nyújthat a 
következő applikáció. 

 

Bár az eseményen már nem jutott időm rá 
bemutatni, de ezúton felhívnám a figyelmet a 
UNICEF Magyar Bizottsága által készíttetett 

kitűnő alkalmazásra, amely okostelefonra és 

Windows 10-es számítógépre egyaránt letölthető. 

Alapvetően gyermekeknek készült, de szülőknek, 

nagyszülőknek, pedagógusoknak egyaránt 

ajánlom a figyelmébe! Egyfelől informál arról, 

milyen típusú ártalmaknak lehetnek kitéve 

gyermekeink (Többet szeretnék tudni menü), 
másfelől az érintett számára javaslatokat ad, 
hogyan viselkedjenek, mit tegyenek, hová 

fordulhatnak, ha bántalmazotti helyzetbe 
kerülnek, vagy akár ilyen eset szemtanúi lesznek. 
(Megoldást keresek menü) 

 

Az ábrák a HelpApp számítógépes verziójából 

származnak. 

A Megoldást keresek menüben beállíthatók 

különböző típusú személyek, és hozzájuk 

rendelhetők bizonyos cselekmények. Osztálytárs, 

ismerős és idegen felnőtt vagy gyermek, webes 

idegen és ismerős, baby sitter, főnök és munkatárs 
lehet a bántalmazó személy. Szintén legördülő 

menüből választható ki az ártalmas cselekmény 

típusa, amely lehet kényszerítés, elhanyagolás, 

érzelmi zsarolás, kihasználás, online zaklatás, 

megszégyenítés, szexuális zaklatás vagy 

bántalmazás és rossz elvárások. A helyzetek 
leírása mellett tanácsokat olvashatunk a javasolt 
teendőkről, illetve, hogy hová fordulhatnak 

segítségért az érintettek. Arra is találunk ötleteket, 
hogy mi hogyan segíthetünk másokon, amikor 
tanúi leszünk ilyen helyzeteknek.  

Tájoló menüje egy önismereti feladatkör annak 
érdekében, hogy a résztvevő megtalálja helyét a 

világban, képes legyen beilleszkedni az őt 

körülvevő csoportokba, és pontosabban lássa 

önmagát. Elgondolkodtatja arról is, hogyan kezeli 
problémáit, konfliktusait. 

Remélem, hogy az esemény résztvevői 
tartalmasnak és hasznosnak találták az együtt 

töltött órát. 

 


