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2016. október 3-án Szomódon, a Művelődési 

Házban a fenti címmel tartottam előadást. 

Várakozásainknak megfelelően szülők és 

nagyszülők jöttek el. Egy jó és egy rossz hír 

bejelentésével kezdtem mondanivalómat. 

Nagyszerű dolog, hogy a címben foglaltakra 

valóban létezik hatékony és sokoldalú technikai 

támogatás. A rossz hír viszont az, hogy ez nem 

működik önmagában. Nem nélkülözhető a 

számítógépes tudás és annak folyamatos 

alkalmazása, frissítése. 

 

Fotó: Szalay Zsoltné 

Úgy gondolom, különösen fontos a gyermekeket 

nevelők számára támogatást adni az online világ 

eseményeinek feldolgozásához, a kínálkozó 

lehetőségek és kockázatok kezeléséhez. Erre 

mégis alig láthatunk példákat. A felnőtt 

korosztály jelentős része nem tanult az 

információs társadalomról, ezért számukra ez 

ingoványos terep. Legfeljebb speciális szoftverek 

használatát sajátították el hozzáértőktől, az 

internet világát autodidakta módon és mások 

ajánlása nyomán fedezték fel. Tegyük hozzá 

ehhez azt is, hogy lépést tartani a digitális világ 

újdonságaival bárkinek folyamatos kihívást 

jelent. A felnőttek idejük legnagyobb részét 

munkahelyi feladataik elvégzésével, illetve 

családi, háztartási kötelezettségeik teljesítésével 

töltik. A gyermeknevelés terhe mellett sokakra az 

idős szülőkkel való törődés is feladatokat ró. Ez 

általában felemészti idejük, energiájuk legjavát. 

Ilyen körülmények között gyakori, hogy 

szoronganak, és általános tiltással, korlátozással 

viszonyulnak a gyermek számítógép- és 

mobileszköz-használatához. Tény, hogy 

számtalan veszély leselkedik a virtuális világ 

óvatlan, jóhiszemű résztvevőire. A szorongás, 

stressz azonban ártalmas az egészségre, a tiltás 

pedig titkolózáshoz és bizalmatlansághoz vezet. 

Jó lenne elkerülni e mindkét fél számára káros 

helyzet kialakulását. 

Bevezetésként megnéztünk egy videót, amelyet 

az Európai Bizottság felmérése alapján 

készítettek arról, hogy milyen célokra használják 

leginkább a diákok az internetet. Ennek alapján − 

az előzetes hiedelmekkel szemben − kiderült, 

hogy nem elsősorban videoklippek nézegetésével, 

online játékkal töltik idejük nagyobbik részét, 

hanem tanulmányaikhoz gyűjtenek információt. 

 

Saferinternet: Gyermekeink digitális világa: 

https://youtu.be/F8BtXthMRGk 

Mindeközben sokat kommunikálnak barátaikkal 

közösségi portálokon és más csatornákon, habár a 

számítógépezés magányos tevékenységnek 

tűnhet. Az animációs film készítőinek tanácsaiból 

négyet emelek ki:  

1. Ismerjék meg a szülők, mivel foglalkoznak 

gyermekeik.  

2. Lépjenek be ők is a közösségi portálokra. 

https://youtu.be/F8BtXthMRGk
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3. Játsszanak online játékokat − akár velük 

együtt.  

4. Hagyják, hogy a gyermekek szabadon 

felfedezhessék az internetet, de hívják fel a 

figyelmüket a lehetséges veszélyekre.  

E hasznos tanácsokat azonban nem olyan 

egyszerű megvalósítani a gyakorlatban. Részben 

szabadidő hiánya miatt, másrészt azért, mert a 

szülők zöme nem eléggé tájékozott a virtuális 

világ veszélyeit és az informatikai problémák 

kezelését illetően. Ebből adódóan segíteni se igen 

tudnak. Harmadsorban pedig: a gyermekek 

növekedésével egyre fontosabbá válik számukra a 

kortárs csoportoknak való megfelelés, és ezzel 

egyidejűleg többnyire csökken a nyíltság a szülők 

iránt. Nagyon fontos, hogy legyenek egyéb 

megoldások is a helyzet kezelésére. 

 

Egy gyerekszoba titkai - Forrás: 

http://saferinternet.hu/upload/content/saferinternet_szorolap_jav_1.pdf 

 

A plakát forrása: 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/evilag/alkalmazasok-korhatarai 

Vittem magammal néhány hasznos tájékoztatót. 

Az Egy gyerekszoba titkai című brossura olyan 

árulkodó jelekre hívja fel a figyelmet, amelyek 

valamilyen nemkívánatos tevékenységre utalnak. 

A Gondolkodj, mielőtt posztolsz! című kiadvány a 

Facebookon történő megfontoltabb viselkedéshez 

ad javaslatokat. A Sulinet által készített plakáton 

egy hasznos tájékoztatást láthatunk arról, hogy 

hány éves kortól célszerű megengedni bizonyos 

online szolgáltatások használatát. Minden vendég 

kapott még két szerkesztett tájékoztatót.  

Az első a Microsoft által nyújtott, komplex 

családbiztonsági 

funkciót mutatja 

be – ezzel 

kiemelten foglalkoztam az előadás során. A 

Microsoft Családbiztonság alkalmazásával 

többféle ésszerű korlátozást is megadhatunk 

gyermekeinkre vagy akár családtagjainkra 

vonatkozóan. Használatához egy ingyenesen 

regisztrálható Microsoft fiókkal (email címmel) 

kell rendelkeznünk. Ennek birtokában olyan 

biztonsági beállításokat tudunk beállítani, 

amellyel szabályozhatjuk a következő 

tevékenységeket: 

 Blokkolhatunk tiltandó honlapokat, 

játékoldalakat. 

 Korlátozhatjuk a számítógépes játék idejét.  

 Korlátozhatjuk az online kommunikációt, 

blokkolhatunk bizonyos levelezési és chat 

partnereket. 

 Segítségével ésszerű időkorlátok közé 

terelhetjük a gyermek számítógépezését. 

Megszabhatjuk, hogy a gyermek a nap 

mely szakában használhassa, illetve mikor 

ne a számítógépet. (Sajnos az 

okostelefonra, tablethasználatra fordított 

időt ezzel nem lehet befolyásolni) 

 Tevékenység-jelentésekkel vagy alkalmi 

betekintéssel nyomon követhetjük 

gyermekeink online életét. Fontos tudni 

azonban, hogy ez csak az érintett 

beleegyezésével történhet meg, egy 

emailben neki is engedélyeznie kell ezt!  

 Gyermekeink online vásárlását is kontroll 

alatt tarthatjuk. A Microsoft fiókunkba 

feltöltött pénzből vásárolhatnak 

engedélyezett típusú termékeket anélkül, 
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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. 

 

Áldás és átok – Az okostelefon 

veszélyei 

Szilassi Andrea 

 

2016. október 7-én a Községi Könyvtár 

meghívására az Ászári Jászai Mari Általános 

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 
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