A Biztonságos Internet Nap (2021. február 9.)– Safer Internet Day (SID) – célja, hogy az Európai Unió Safer Internet
Program (SIP) akciótervének keretein belül több, mint 150 országban minden évben ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az
internet előnyeire és veszélyeire.
A COVID-19-járvány következtében fennálló korlátozások miatt a világjárvány miatt többet használjuk a digitális technológiákat,
mint korábban, ezért talán most különös jelentőséggel bír.
A biztonságos internetezéssel kapcsolatos tudatosítás ahhoz szükséges, hogy elkerülhetőek – illetve legalábbis csökkenthetőek –
legyenek a gyermekek és fiatalkorúak egészséges fejlődésére leselkedő veszélyek, káros hatások. A médiatudatosság mindezeken
túl kiterjed az internet biztonságos használatát lehetővé tevő védelmi megoldások, illetve a sérelmes helyzetek nem várt
bekövetkezte esetén igénybe vehető eszközök, intézmények létének, elérésének ismeretére is.
Az internethasználat és- biztonság új tendenciái komoly fejtörést okoznak a szülőknek és a pedagógusoknak, hiszen a
hagyományos, jól bevált szabályozási módszerek már nem minden esetben működnek.
Segítségül:
A tudatos internethasználatot segítő hasznos linkek gyűjteménye szülők és gyerekek számára:

A honlap neve

Leírás

Safer Internet
http://saferinternet.hu/

A Safer Internet program egyik fő tevékenysége a tudatosság növelése a felhasználók körében.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) a hazai Safer Internet konzorcium Tudatosságnövelő
Központjaként 2010 óta számos iskolában, művelődési házban és egyéb intézményben tartott Netezz
biztonságosan! címmel térítésmentes oktatásokat.
Az oktatások során olyan témákat érintenek, mint a személyes adatok védelme, az online zaklatás,
netikett és a webes identitás. A gyerekek számára kisfilmekkel, olykor feladatokkal színesített
programmal készülnek.
Az oktatások alapját képező tananyag elkészítését, valamint a központi koordinációt a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat látja el.
Videók a témában: Saferinternet Magyarország csatornája és Webidomár csatornája.

www.kek-vonal.hu

https://biztonsagosinternet.hu
/

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – a Safer Internet Program magyarországi koordinátora – egy
weboldalt hozott létre www.bibianeten.hu címmel, hogy segítségével a 4-8 éves gyerekek játékos
formában ismerkedhessenek meg az internettel. Célunk, hogy a világhálót érdekes történetek és játékok
segítségével mutassuk be nekik, szórakoztató és biztonságos formában. Bibi, a méhecske és barátai
gondoskodnak arról, hogy a gyerekek tisztában legyenek a lehetséges veszélyekkel, és tudják, mit kell
tenniük ilyen helyzetekben.
A Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Célja, hogy a gyerekek valódi odafigyelést, elfogadást, a bajban
segítséget kapjanak, valamint hogy széles körű, gyors, ingyenes elérhetőséget biztosítson számukra.

Kiemelt anyagok

Bátorításul: 3 pontban a fenyegető netes
kihívásokról
http://nmhh.hu/cikk/197739/Batoritasul_3_po
ntban_a_fenyegeto_netes_kihivasokrol

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
http://nmhh.hu/internethotline
/

Milyen védelmet adnak a jogszabályok online
megfélemlítés esetén?
Miben különbözik az offline és online zaklatás
a gyakorlatban?
Miért kockázatos a szexting?
Hogyan kezelik a jogrendszerek a
bosszúpornót?
Hogyan történik az online behálózás?
Milyen a biztonságos jelszó 2017-ben?

Az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) keretében működő Internet Hotline egy
jogsegélyszolgálat, amely bejelentések alapján segíti a neten talált jogsértő tartalmak gyors eltávolítását
azért is, hogy a gyermekek minél kevesebb káros tartalommal találkozhassanak a neten.
A honlap Tudástár és Hírek rovata fontos, részben az internethasználat jogi szempontjaival, részben a
nagy nyilvánosságot leginkább érdeklő problémákkal kapcsolatos információkkal szolgál.
Az Internet Hotline oldalról elérhető az NMHH fogyasztóknak/internet oldala
(http://nmhh.hu/fogyasztoknak/internet); az NMHH kutatások oldala (http://nmhh.hu/kutatasok); az
alkalmazások oldal, ahol a szűrőszoftverekkel kapcsolatos információk találhatók
(http://nmhh.hu/alkalmazasok) vagy az NMHH Médiatudományi Intézetének oldala
(http://nmhh.hu/mtmi/), ahol a hírek mellett kiadványok és tanulmányok tölthetők le.

Milyen helyzetekben választhatunk online
titkosítást?
Mik azok a hamis profilok?
Hogyan kerülhetjük el az adathalászok
hálóját?

Útmutatók
https://www.facebook.com/safety/resources

Facebook
https://www.facebook.com/sa
fety

Három remek pillanat a tanításra, amelyet
minden szülőnek meg kell ragadnia
https://www.facebook.com/safety/parents/co
nversations/three-teachable-moments-everyparent-should-seize

A portál szülői és ifjúsági rovatai közvetlen, informativ és praktikus javaslatokat fogalmaznak meg, a
szülői beszélgetések rovatban (https://www.facebook.com/safety/parents/conversations) pedig fontos
kérdéseket járnak körül. A portál pozitív szemlélete segíti, hogy a gyerekek jobban megfontolják a
kockázatokkal kapcsolatos javaslatokat is. A honlapra kerülő anyagok mögött nemzetközi szakértőkből
álló biztonsági testület áll.
A portál egyik értéke a Digitális jártasság leckegyűjtemény
(https://www.facebook.com/safety/educators), amely jól szervezett modulokban, egyszerű – bár
amerikai – példák segítségével tárgyalja az internethasználattal kapcsolatos legfontosabb ismereteket.

A Facebookkal kapcsolatos alapismeretek
https://www.facebook.com/safety/youth/face
book-basics
Ismerd meg kortársaidat
https://www.facebook.com/safety/youth/peer
-voices
A megfélemlítés megelőzése
https://www.facebook.com/safety/bullying

A projekt információs füzete
http://hun.tabby.eu/toumlltsd-le-azinformaacutecioacutes-fuumlzetet.html

Tabby projekt
http://hun.tabby.eu/

Nem tudhatod, hogy ki kicsoda valójában
http://hun.tabby.eu/videoacute-1-nemtudhatod-ki-kicsoda-valoacutejaacuteban.html
Mit jelent a ciberbullying?
http://hun.tabby.eu/mit-jelent-acyberbullying.html
Online bullying kézikönyv pedagógusoknak
http://hun.tabby.eu/uploads/1/6/8/6/168657
02/booklet_hun.pdf

A T.A.B.B.Y. az interneten (Threat Assessment of Bullying Behaviour in Youth Online) projekt célja a
fiatalok körében tapasztalható, kortárs online bántalmazás formáinak és nagyságrendjének felmérése és
a jelenség megismertetése a pedagógusokkal, az iskolapszichológusokkal, az iskolavezetéssel, a
szülőkkel, valamint a diákokkal. A program a digitális média – az internet, a mobiltelefonok és egyéb
interaktív elektronikus kommunikációs formák – fiatalok általi használata kapcsán tapasztalt kihívásokra,
ezen belül is leginkább az online fenyegetésre, megfélemlítésre és a szexuális tartalmú szöveges
üzenetek problémáira irányul.
A projekt célja egy olyan, pedagógusoknak, iskolai alkalmazottaknak és diákoknak szánt eszköz
létrehozása, amelynek segítségével azonosíthatók a kockázati tényezők, felmérhető az online
bántalmazás, az online fenyegetések, a szexting (összefoglaló nevén a cyberbullying) jelensége, és

amellyel az érintettek megelőző lépéseket tehetnek saját maguk és mások védelmére az ilyen
viselkedésekkel szemben.
A program célja (melynek fontos eszköze a honlap) a biztonságos webhasználati légkör kialakítása. Jó
gyakorlatokat osztunk meg és terjesztünk a gyerekek általános jólétének előmozdítása érdekében, az
antiszociális viselkedés kezelésére és megelőzésére, és általánosságban a bűnözés visszaszorítására.
A Tabby Plays (http://hun.tabby.eu/tabby-plays.html) olyan virtuális környezet, amely a tanulók
mindennapjait illusztrálja. A játék lehetővé teszi a jelen idejű interakciót a játékosok között, valamint
társas interakciós helyezetek létesítését a mobiltelefonról, az élő kommunikáció mintájára.
Válassz egy karaktert, hozzá egy nicknevet, és kezdheted is a játékot! Akár a szobádból felfedezőútra
indulhatsz Tabby Cityben, megnézheted a házakat, utcákat, az iskolát, a parkot és a boltokat.

A városban találkozhatsz más játékosokkal, és számos más módon csetelhetsz vagy érintkezhetsz
velük.
A játék időről időre különböző célokat tűz ki, amelyeket a játékosoknak teljesíteniük kell. De figyelem! A
megoldás nem mindig könnyű! Így az, hogy hogyan viselkedj néhány karakterrel, amilyen például a
bántalmazó (bully), lehet, hogy fejtörést okoz majd.

Biztonság
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag

Digitális Család – Egy lapon a
gyerekkel (Vodafone)
https://www.digitaliscsalad.hu
/

Tanulás
https://www.digitaliscsalad.hu/tanulas
Élmény
https://www.digitaliscsalad.hu/elmeny
Tech
https://www.digitaliscsalad.hu/tech
Közösség
https://www.digitaliscsalad.hu/kozosseg
Fogalomtár
https://www.digitaliscsalad.hu/fogalomtar

A www.digitaliscsalad.hu a Vodafone Magyarország portálja.
Célja, hogy a szülők és a gyerekek közös nevezőre kerüljenek a neten is. A Digitális Család Magazin
szerzői szülők, akik keresik a válaszokat a digitális világban felmerülő új kérdésekre és megoldásokat az
eddig ismeretlen helyzetekre.
„Ha jó digitális szülők szeretnénk lenni, fontos, hogy lépést tartsunk gyerekeinkkel. Ehhez ismernünk kell a
virtuális világot nekünk is. Nem árt, ha tisztában vagyunk a digitális kifejezésekkel, az
internetbiztonsággal, ha ismerjük a digitális eszközöket, ezek működését. Fontos, hogy tájékozottak
legyünk a digitális gyereknevelésben, hogy ismerjük a digitális oktatási lehetőségeket, a menő
applikációkat, az online gyerekjátékokat, online családi játékokat. Jó, ha tudjuk azt is, hogy mire kell
figyelni a választásnál, ha okostelefont, tabletet vagy laptopot szeretnénk venni a gyereknek. A mi
feladatunk megtanítani a gyerekeinket okosan használni a digitális világ nyújtotta lehetőségeket. Ha nem
akarunk kimaradni gyerekeink életéből, részt kell vennünk a digitális életükben is.” – írja az
impresszumban a portál főszerkesztője.
Az egyik leggazdagabb tartalomkínálatot nyújtó, a digitalizáció gyermekeket érintő jelenségeire reflektáló,
elsősorban a szülőket megszólító, olvasmányos, közérthetően fogalmazó, gyakran frissülő portál. A

felhasználót a cikkek várható olvasási idejének közlése is segíti.
Médiapakk
http://televele.hu/mediapakk/

Televele program
http://televele.hu/

Okostelefon-beállítások aggódó szülőknek
http://televele.hu/szuloknek/okostelefonbeallitasok-aggodo-szuloknek/
Mobiltelefon – hány éves kortól?
http://televele.hu/szuloknek/mobiltelefonhany-eves-kortol/
Elektronikus tananyag tanároknak a kritikai
médiaértés fejlesztéséről
http://televele.hu/e-learning-tananyagok/

A honlap ahhoz nyújt segítséget, hogy




a gyerekek, fiatalok biztonságosabban, sőt tudatosabban használják a modern médiát, ez(eke)t az új
dimenzió(ka)t
a szülők segítséget kapjanak ezzel kapcsolatos problémáikra, válaszokat a kérdéseikre és
a szakemberek, elsősorban pedagógusok, szociális gyermekvédelmi szakemberek beépítsék
mindennapi munkájukba a tudatos médiahasználat oktatását, ismertetését és terjesztését...

A Médiapedagógiai Műhely Egyesület így foglalja össze a legfontosabb üzenetét:
A médiatudatosság, az értő, tudatos, kreatív médiahasználat már kisgyermekkortól nagyon fontos. Ezt is
tanulni kell – a médiapedagógia folyamatos kommunikáció, amely segítséget nyújt a médiaélmények
feldolgozásában. Ebben a gyerekek legfontosabb segítői a szülők és a pedagógusok. Ez a honlap nekik
szól.
Fő témák: magánszféra és nyilvánosság, álhírek, a médiaüzenetek értő olvasása.
Szerzők: az egyesület tagjai – tanárok, szociálpedagógusok, jogászok.
Az anyagok jellege: módszertani ismeretek tanároknak, fejlesztőprogramok gyerekeknek.
Szolgáltatások: letölthető oktatóanyagok, továbbképzések, közösségi rendezvények.

DRÓN program – oktatóanyag a kritikus
médiaértésről, az online információk
feldolgozásáról és az álhírekről
http://televele.hu/dron/

Így nyúltuk le 200-nál is több fiatal személyes
adatait
http://www.mydip.xyz/hirek/igy-nyultuk-le200-nal-is-tobb-fiatal-szemelyes-adatait

Digitális Immunerősítő
Program
http://www.mydip.xyz/

DIP teszt
http://www.mydip.xyz/dipteszt
DIP csomagok:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Új Nemzedék Központ edukatív programja a fiatalok digitális
védelme érdekében.
A program fő célja, hogy a fiatalok biztonságos, értékteremtő online környezetben nőhessenek
fel, tudatosabbak legyenek és el tudják kerülni az ellenük irányuló kibertámadásokat. Emellett arra is
törekszik, hogy a fiatalok okostelefonjaikat valóban okos dolgokra használják.
MIÉRT?
Mert a fiatalok sebezhetők az online térben, akik ezt a teret saját „otthonuknak” tekintik.
Mert védtelenek a kibertérben történő támadások ellen, hiszen nem ismerik önvédelmi lehetőségeiket.
Mert nem teszik meg azokat a biztonsági lépéseket – vagy nem ismerik azokat –, amelyekkel védettebbé
válhatnának. Mert gyakran fel sem ismerik a veszélyes helyzeteket, vagy ha azonosítják is, nem tudják
kezelni, nem tudnak tenni ellene.
A program legfontosabb terméke, innovációja a 116 pontból álló javaslatcsomag.
KIK?






Emberi Erőforrások Minisztériuma
Digitális Jólét Program szakértői
Új Nemzedék Központ
Informatikai óriások

TUDATOSSÁG
TECHNIKAI FELKÉSZÜLTSÉG
SZEMÉLYES IDENTITÁS VÉDELME
ADATHALÁSZAT
KÖZÖSSÉGI MÉDIA VESZÉLYEI

Gyermekeidet is óvd a nemkívánatos
internetes tartalmaktól!
https://www.telekom.hu/rolunk/vallalat/fennt
arthatosag/tarsadalom/tarsadalmi_szerepvall
alas/gyermekvedelem/norton_family

TELEKOM
https://www.telekom.hu/rolunk/fe
nntarthatosag/edukacio/gyermekv
edelem

BIZTONSÁGOSAN: TANÁCSOK SZÜLŐKNEK
https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatos
ag/edukacio/gyermekvedelem/tanacsok
GYERMEKVÉDELEM AZ EURÓPAI
ÖNSZABÁLYOZÁS FÜGGVÉNYÉBEN
https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatos
ag/edukacio/gyermekvedelem/europaionszabalyozas
TUDATOS TÉVÉZÉS
https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatos
ag/edukacio/gyermekvedelem/tudatostevezes

Biztonság a gyakorlatban
Felelős nagyvállalatként feladatunk – olvasható a Telenor honlapján –, hogy „segítséget nyújtsunk az
internet biztonságos használatához. Arra törekszünk, hogy minden korosztály okosan és tudatosan éljen
a digitális világ lehetőségeivel és megszűnjön az ország egyes területei között fennálló digitális szakadék.
2017 novemberében a vállalatcsoport többi tagjához hasonlóan a Magyar Telekom is csatlakozott a
Deutsche Telekom Teachtoday nevű kezdeményezéséhez, ezáltal lehetőséget teremtve az edukációs
tartalmak online, széles körben való terjesztésére.”
A Teachtoday oldalon található cikkek a mindennapi élethelyzetekhez igazodnak; nyomon követik és
magyarázzák a fiatalok internethasználati szokásait, figyelembe véve az eltérő igényeket és
életkörülményeket. A platform gyakorlati tippeket, megoldásokat kínál szülőknek és gyermekeknek
egyaránt olyan aktuális témákban, mint pl. adatvédelem, big data, közösségi hálók, mobilhasználat vagy
a népszerű alkalmazások használata. A témafeldolgozás változatos: esettanulmányok, interjúk, tippek,
infografikák, magazin, játékok váltják egymást. Két korosztályban médiakompetencia-tesztet is ajánl az
oldal.

TUDATOS INTERNETEZÉS
https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatos
ag/edukacio/gyermekvedelem/tudatosinternetezes
TUDATOS MOBILHASZNÁLAT
https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatos
ag/edukacio/gyermekvedelem/tudatos_mobil
hasznalat

A világháló új veszélyei 10–14 évesek
tanárainak és szüleinek
(http://mediatudor.hu/bunmegelozes/10_14.h
tml)

MediaSmart Hungary Oktatási
Nonprofit Kft.
http://mediatudor.hu/

Az iskolai erőszak az offline és az online
térben 14–18 évesek tanárainak és szüleinek
(http://mediatudor.hu/bunmegelozes/14_18.h
tml).

Az Egyesült Királyságból származó Media Smart program magyar változata a Médiatudor nonprofit
médiaismereti oktatási program 6–11 éves gyermekek számára, amely 2007-ben készült el.
Az oktatási segédanyagok fejlesztésében szakértői bizottság működik közre, melynek elnöke dr. Kósa
Éva pszichológus, egyetemi tanár. Az oktatási segédanyagok hazai készítését és működtetését a
MediaSmart Hungary Oktatási Nonprofit Kft. végzi.

Manipulál-e a média?
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/
04_manipulal-e_a_media/

Médiakutató
http://www.mediakutato.hu/ro
vatok.html

Médiaerőszak: tények és mítoszok
http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_04_tel/02
_mediaeroszak/
Beszélhetünk-e médiaszegénységről?
http://www.mediakutato.hu/cikk/2017_03_osz/0
2_beszelhetunk-e_mediaszegenysegrol.pdf
Minden egyben Tibi atyától Kasza Tiborig
Felhasználói szokások és fogyasztási mintázatok
a Facebook által dominált magyar digitális
tartalom-ökoszisztémában
http://www.mediakutato.hu/cikk/2018_01_tavas
z/04_minden_egyben_tibi_atyatol_kasza_tiborig.p
df
Milyen stratégiák mentén épül fel a digitális
identitás?
http://www.mediakutato.hu/cikk/2015_02_nyar/
03_digitalis_identitas_vallatvezetok_donteshozok.
pdf

A Médiakutató 2000 ősze óta negyedévente megjelenő médiatudományi folyóirat, amely a médiakutatás
valamennyi megközelítésében közöl írásokat. A szerkesztőbizottság munkáját nemzetközi tanácsadó
testület segíti.
A Médiakutatót a Médiakutató Alapítvány és a Koffein Média Kft. adja ki.

A digitális képek szerepe az online
sajtószövegben
http://www.mediakutato.hu/cikk/2017_01_tavas
z_nyar/10_a_digitalis_kepek_szerepe_az_.pdf
Az algoritmusok mint hibridek hatása az online
újságírásra
http://www.mediakutato.hu/cikk/2015_04_tel/06
_algoritmus_hibrid_online_ujsagiras.pdf
Konfliktuskezelés a közösségi médiában
http://www.mediakutato.hu/cikk/2015_02_nyar/
04_social_media_trollfoci_notts_county.pdf
Hatalmi válaszok a közösségi média kihívásaira
http://www.mediakutato.hu/cikk/2014_02_nyar/1
0_kozossegi_media_hatalom.pdf

Telenor
https://hipersuli.hu/node/10

Szülői tájékoztató
https://hipersuli.hu/node/43
A Telenor biztonságos internet oktatóanyaga
https://hipersuli.hu/node/38
A digitális zaklatás
https://hipersuli.hu/node/44
Hogyan beszéljünk a gyerekekkel az
internetről?
https://hipersuli.hu/node/153
Tudatosan használod?
Nethasználati önteszt a Telenortól a
Biztonságos Internet Napra
https://hipersuli.hu/node/151
Digitális kurzusokkal segíti a tanárokat a
Hipersuli
https://hipersuli.hu/node/145
Biztonságos internetezés, online randizás és
mém
https://hipersuli.hu/node/130
A honlap, illetve a projekt önmeghatározása szerint „A Hipersuli a Telenor Magyarország vállalati
felelősségvállalási programja.”
A projekt célja a telekommunikációs nagyvállalat szerint: „A Hipersuli programmal a Telenor
Magyarország arra törekszik, hogy a digitális világ segítségével innovatív és eredményesebb
módszerekkel támogassa mind a fiatalokat a tanulásban, játékos készségfejlesztésben, mind pedig a
pedagógusok munkáját az oktatásban.”
A szerkesztők kérdések formájában mutatják meg a projekt jellemzőit és a csatlakozással kapcsolatos
tudnivalókat:




Miért hasznos ez a program a résztvevő iskolák és gyerekek számára?
Segít-e a gyerekeknek az internet és a digitális eszközök biztonságos használatában a
Hipersuli program?

Böngésző
http://www.bongeszo.eu/

Linkgyűjtemény

http://www.bongeszo.eu/#linktar
Emberjogi neveléssel a gyűlöletbeszéd ellen
http://www.bongeszo.eu/#tudastar
A „Szelíd szavakkal a gyűlölet ellen – Online gyűlöletbeszéd elleni nemformális nevelési program
kidolgozása fiatalok és oktatási szakemberek számára” a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú
Egyesület és a Szubjektív Értékek Alapítvány konzorciumban megvalósuló projekt, melynek célja az
internetes gyűlöletbeszéd visszaszorítása egy hatékony, gyakorlatközpontú, széles körben
felhasználható oktatási programmal és gyakorlatba történő átültetésével, másrészt civil és ifjúsági
együttműködések kezdeményezésével. A program támogatja a digitális írástudás, a biztonságos
internethasználat, az online etika, a tolerancia, az empátia és a szolidaritás kialakulását az ifjúsági
korosztályban – a munkát a No Hate Speech Mozgalom, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati

Mi a megfélemlítés
https://www.megfelemlites.hu/megfelemlitesr
ol

Megfélemlítés
https://www.megfelemlites.hu
/

A megfélemlítéssel kapcsolatos
szakkifejezések szótára
https://www.megfelemlites.hu/terminologia
Tippek
https://www.megfelemlites.hu/tippek
Jogi segítség
https://www.megfelemlites.hu/legalhelp
Tippek tanároknak
https://www.megfelemlites.hu/tanroknak

A Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány 2013 januárjában elindította megfélemlítés elleni
programját, mely kutatásokat, intézményesített és eseti megoldásokat kínál a megfélemlítés
megszüntetése érdekében.
Cél: A program első része az iskolai és a cyber-megfélemlítésre összpontosít, melynek pilotja egy
budapesti általános iskolában és középiskolában indult el.
Küldetés: a megfélemlítés intézményesített orvoslása – irányelvek, házirendek és szabályzatok, illetve
jogszabályok kidolgozásának ösztönzése, továbbá a megfelelő források allokációjának és legiszlatív
megoldások érdekképviselete.
Kihívás: a megfélemlítési helyzetek, résztvevők, hatások megismertetése, továbbá a megfélemlítés
felismerésének, kezelésének, megelőzésének és megszüntetésének módszerei megismertetése és
terjesztése.
A portál jól áttekinthető szempontrendszerrel járja körül a megfélemlítés – zaklatás – bullying témakört. A
terminológiától a tévhitekig, a felismeréstől a segítségig, a tippektől a kiadványokig, programokig
rengeteg hasznos anyagot, gyakorlati megoldási javaslatot tartalmaz.

Qubit
https://qubit.hu/2018/06/18/s
inan-aral-halozatkutato-nem-arobotok-uralnak-minket-miuraljuk-egymast
https://qubit.hu/2018/09/12/
mar-nem-az-eloszo-hanem-acseteles-a-kamaszok-kedvencbeszelgetesi-formaja

A MAGYAR GYEREKEK ÖTÖDE BÁNTALMAZOTT
MÁR EGY MÁSIK GYEREKET A NETEN
https://qubit.hu/2018/10/04/a-magyar-gyerekekotode-bantalmazott-mar-egy-masik-gyereket-a-neten
SZERETNÉK RENDSZERGAZDA LENNI A FIAM
TELEFONJÁN
https://qubit.hu/2018/05/30/szeretnekrendszergazda-lenni-a-fiam-telefonjan
HOL RONTOTTUK EL AZ INTERNETET, ÉS MIÉRT
NEM LESZ SOHA TÖKÉLETES?
https://qubit.hu/2018/02/03/hol-rontottuk-el-azinternetet-es-miert-nem-lesz-soha-tokeletes

A kevéssé látványos dizájnnal megjelenő Qubit.hu oldalt a Magyar Jeti Zrt. adja ki. A Qubit tudományos
ismeretterjesztő lap, szerzői a legkülönbözőbb tudományágak képviselői (természettudósok,
technikatörténészek, infokommunikációval foglalkozó szakemberek, nyelvészek stb.) és újságírók.
Az internettel, a digitális ökoszisztémával kapcsolatban időről időre magas színvonalú, de a
nagyközönség számára is érthető írások jelennek meg az oldalon.

MIT TEHETEK, HOGY NE MARADJAK LE A QUBIT
CIKKEIRŐL A FACEBOOKON?
https://qubit.hu/2018/01/24/mit-tehetek-hogy-nemaradjak-le-a-qubit-cikkeirol-a-facebookon
JOHN PERRY BARLOW MEGHALT, A
KIBERFORRADALOM ELBUKOTT
https://qubit.hu/2018/02/08/john-perry-barlowmeghalt-a-kiberforradalom-elbukott
VÉR NÉLKÜL LEZAJLIK AZ INFORMÁCIÓS
FORRADALOM, VAGY LESZNEK ÁLDOZATAI IS?
https://qubit.hu/2018/09/17/ver-nelkul-lezajlik-azinformacios-forradalom-vagy-lesznek-aldozatai-is

Már nem az élőszó, hanem a csetelés a kamaszok
kedvenc beszélgetési formája
https://qubit.hu/author/bodnarzs
Így csinál bárkiből profi táncost a deepfake
https://qubit.hu/author/bodnarzs

A tévé és a közösségi média
http://tevezzokosan.hu/cikkek/hirekerdekessegek/a-teve-es-a-kozossegi-media

Tévézz okosan – harmóniában
a televízióval
http://tevezzokosan.hu/szulok
-oldala

Másképp lázadó generáció (videó) (prof. dr.
Kósa Éva médiakutató, pszichológus)
http://tevezzokosan.hu/videok/maskepplazado-generacio-prof-dr-kosa-evamediakutato-pszichologus
A Z generáció, a tévé és a technikai fejlődés
http://tevezzokosan.hu/cikkek/technikavilaga/a-z-generacio-a-teve-es-a-technikaifejlodes
A tévé kiszabadul a lakásból
http://tevezzokosan.hu/cikkek/hirekerdekessegek/a-teve-kiszabadul-a-lakasbol
Fogalomtár – témák: műsorszórás, a
televíziózás technikai kérdései,
befogadásvizsgálatok.
http://tevezzokosan.hu/lexikon/a
Az oldal jelszava: „Hogy mindenki jól válasszon…” A Tévézz okosan oldalt egy médiavállalkozás
üzemelteti.
Célja, hogy fejlessze a televízió és az internet okos használatához szükséges készségeket. Az oldal
műsorokat ajánl, figyelmeztet a netikett szabályaira.
Fő témák: a televíziózás és az internetezés mint hasznos tevékenység, a mértékletes és kritikus
médiafogyasztás, gyermekvédelem.
Az oldal szerzői pszichológusok, újságírók. A portál rövid ismeretterjesztő cikkeket, hírismertetőket,
videókat, rajzokat közöl.

Videók – pszichológusok, médiaszakemberek
és újságírók beszélnek a médiafogyasztás és hatás kérdéseiről.
http://tevezzokosan.hu/kategoria/videok

Rendőrség
http://www.police.hu/hu/hirekesinformaciok/bunmegelozes/ak
tualis/egy-honap-egy-tema-abiztonsagosinternethasznalatert-1

A Rendőrség kiemelt figyelmet fordít a biztonságos internethasználat néhány, bűnügyi szempontból is
fontos kockázatára, így elsősorban az online zaklatásra és a személyes adatok védelmére. Gyakran
tartanak iskolákban előadást s nemcsak gyerekek, de szülők és pedagógusok számára is – a honlapon
ezek rövid tartalmi összegzése is olvasható.
Fő témák: online zaklatás, személyes adatok védelme, adathalászat

INTERNETBIZTONSÁG

http://www.police.hu/hu/hirek-es-

A gyerekek és a media
https://www.upc.hu/rolunk/tarsadalmifelelossegvallalas/

UPC
https://www.upc.hu/rolunk/tar
sadalmi-felelossegvallalas/

Gyermekeink digitalis világa
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=8&v=J7nNrDgx-XY
CSALÁDI AKCIÓPROGRAM A WEB
MEGSZELÍDÍTÉSÉRE
https://www.upc.hu/rolunk/tarsadalmifelelossegvallalas/

Modern világunkban – mondja a UPC – számos olyan virtuális veszély leselkedik gyerekeinkre,
melyeknek valós hatásuk van: függőség, zaklatások, manipuláció és mások. A szülők feladata, hogy ezt
komolyan vegyék, és kézen fogva vezessék át őket a digitális úttesten.
Szerencsére számos olyan eszköz kínálkozik már, amivel jelentős lépéseket tehetünk, hogy megóvjuk
gyermekeinket.
Ahhoz, hogy áttekintsük az oldal anyagait, a gördítősávot kell mozgatnunk. Ha szeretenénk többet
olvasni a témáról, a kinyitom feliratra kattintva nyílik meg a tényleges tartalom.
A gyerekek és a média Harmóniában a televízióval alcímet viselő anyagán kívül, amely életkori bontásban
hasznos javaslatokat fogalmaz meg a szülők számára. A UPC főként átvett tartalmakat közöl.
Az oldalról elérhető legfontosabb anyag a Családi Akcióprogram a WEB megszelidítésére, melyet
az Insafe, az EU internetbiztonságot propagáló szervezete, a UPC támogatásával állított össze 6 és 12 év
közötti gyerekek és családjuk számára.
A csomag tartalma a következő:
Két e-biztonsági füzet: családi szórakozás és szülői útmutató résszel;

Játékoslét
http://www.jatekoslet.hu/page
.php?21

Magára hagyott generációk
http://www.jatekoslet.hu/letoltes/publikaciokmagarahagyott.pdf
Gamification – épülőben a homo ludens
társadalma?
http://jatekoslet.hu/letoltes/publikaciokgamification.pdf
Digitális írástudás és információs írástudás
(video)
http://infoter.eu/video/digitalis_irastudas_es_i
nformacios_irastudas
Online identitás: életekésterek
http://blog.tsabeeka.hu/2010/10/18/onlineidentitas/

Az oldalt a 2014-ben alakult NetCoGame JátékosLét Kutatóközpont Nonprofit Kft. üzemelteti,
tevékenységi területe a gamifikáció. A Fromann Richárd által alapított Kutatóközpont elsődleges célja,
hogy – a játék(osítás) előnyeit és gyakorlati hasznát kutatva különböző gamifikációs megoldásokat és
fejlesztéseket szolgáltasson, egyéni és szervezeti motiváció javítása és a hatékonyság növelése céljából.
A kutatóközpont kifejezetten a játékok és a gamification területén kompetens pszichológusokkal,
szociológusokkal, közgazdászokkal, antropológusokkal és pedagógusokkal dolgozik, amely így
multidiszciplináris módon, gamifikációs K+F tudásközpontként is működik.
A kutatóközpont két fő területen tevékenykedik: az oktatási intézményekben és az üzleti életben. Az
oktatás területén olyan játékosított motivációs módszereket gyűjt össze és dolgoz ki, amelyek a tanulók
és a pedagógusok számára izgalmasak és hatékonyak.
Az oldalról elérhető anyagok egy része (JátékosLétKutatás; JátékosLétProgram) archív anyag, a
PUBLIKÁCIÓK főként az oldal alapítója és motorja, Froman Richárd írásait adja közre, a HÍREK rovat frissül
időnként, informálva a szektort érintő eseményekről az érdeklődőket. Mivel a gamifikáció a kortárs iskola
egyik komoyl lehetősége a gyerekek motiválására, a portál hasznos tájékozódási pont ehhez.

UNICEF – Nem vagy egyedül
program
https://unicef.hu/nemvagyegy
edul/

#NEMVAGYEGYEDÜL (video)
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=3&v=Tog6ai0QBgo
Helpapp: a UNICEF Magyar Bizottságának
fejlesztése – tájékoztató és segítő alkalmazás
az internetes zaklatás áldozatainak.
https://unicef.hu/helpapp/
A UNICEF angol nyelvű tanulmánya az
internetbiztonságról.
http://www.unicef.ca/sites/default/files/imce_
uploads/TAKE%20ACTION/ADVOCATE/DOCS
/Child_Safety_online_Globa_challenges_and_st
rategies.pdf

eNet
https://enet.hu/tag/internethasznalat/

AZ IDŐSEK SEM MARADHATNAK KI A
DIGITÁLIS VILÁGBÓL!
https://enet.hu/hirek/az-idosek-semmaradhatnak-ki-a-digitalis-vilagbol/
E-SPORT: KEVESEK SZÓRAKOZÁSÁBÓL
FELTÖREKVŐ IPARÁG?
https://enet.hu/hirek/e-sport-kevesekszorakozasabol-feltorekvo-iparag/
MAGYARORSZÁG 3,7 MILLIÓ JÁTÉKOS
HAZÁJA
https://enet.hu/hirek/magyarorszag-37-milliojatekos-hazaja/
KEDVENC APPOK OKOSTELEFONON:
KÖZÖSSÉGI MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS
NAVIGÁCIÓ
https://enet.hu/hirek/kedvenc-appokokostelefonon-kozossegi-mediakommunikacio-es-navigacio/
A FIATALOKNAK A NET MÁR
ALAPSZÜKSÉGLET
https://enet.hu/hirek/a-fiataloknak-a-net-maralapszukseglet/

Az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. jogelődje 2001-ben jött létre az infokommunikáció területén
végzett kutatásokra, elemzésekre szakosodott vállalatként, jelenleg piackutatással; kutatásfejlesztéssel;
adattárház építésével, adatbányászattal és tanácsadással foglalkoznak. Az internethasználatot jellemező
hírek, friss adatok, kutatási eredmények a digitális gyermekvédelem szempontjából is fontos tájékozódási
pontokat jelentenek.

Van-e élet a kütyün túl?
https://digitalisszulok.wordpress.com/2018/0
9/29/van-e-elet-a-kutyun-tul/

DIGITÁLIS SZÜLŐK

https://digitalisszulok.wordpre
ss.com/category/kutatasok/

Magyar közösségi oldal indult a gyerekeinknek
https://digitalisszulok.wordpress.com/2018/0
2/28/magyar-kozossegi-oldal-indult-agyerekeinknek/
Öt emberből egy nem bírja letenni a mobilt
https://digitalisszulok.wordpress.com/2017/0
3/23/ot-emberbol-egy-nem-birja-letenni-amobilt/
Kik azok az influencerek?
https://digitalisszulok.wordpress.com/2017/1
2/10/kik-azok-az-influencerek/

A Digitális Szülők hasznos, de viszonylag ritkán bővülő szöveggyűjtemény, amelyet az Infórum
megbízásából szakújságírók írnak, szerkesztenek és tartanak fenn. Egyikük Dombi Gábor, a
magyarországi információs társadalom és digitális média egyik kezdeményezője, a Népszabadság Online
(NOL) alapító főszerkesztője.
A Digitális Szülők oldal ezeket a fontos linkeket ajánlja

Internetes kereső gyerekeknek

Biztonságos internet

Otthon a neten

NMHH

Infórum

Cikk az internetbiztonságról
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/312
4/internet-biztonsag

Kamasz Panasz
http://www.kamaszpanasz.hu
/hirek/lelek/3124/internetbiztonsag

Az A te történeted című rovathoz beküldött
levél: „Érzelmi terror az iskolában”
http://www.kamaszpanasz.hu/a_te_tortenete
d/605
Videók az internet veszélyeiről
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/pedagog
us-segedanyag/4427/internet-video
Módszertani segédlet pedagógusoknak az
internetes biztonsággal kapcsolatos órák
megtartásához
http://www.kamaszpanasz.hu/upload/files/os
ztalyterem/internetes_biztonsag_modszertani
_segedlet_kamaszpanasz.pdf

A kamaszpanasz.hu című lap kamaszokkal foglalkozó magazin. Szerkesztői és szerzői kortárs diákok,
illetve orvosok, pszichológusok, újságírók.
Az internetbiztonsággal kapcsolatos – a portál szerteágazó tematikájához képest meglepően bőséges –
anyagok a suli/munka menüpontban az osztályterem rovatban az internetbiztonság alatt találhatók. A
videók, letöltés, prezi füleken hasznos egédanyagok érhetők el.

Tesztek
http://digitalispszichologia.hu/tesztek

Digitálispszichológia.hu
http://digitalispszichologia.hu/
temak/digitalis-pszichologia

Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) –
Szerelemben és online mindent szabad?
http://digitalispszichologia.hu/cikkekirasok/23-blog/kultura/173-remelemlegkozelebb-sikerul-meghalnod-szerelembenes-online-mindent-szabad
http://digitalispszichologia.hu/temak/digitalispszichologia

A digitalispszichologia.hu oldal Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó oldala.
A tanácsadó ajánlása:
Milyen témákban segíthetek neked?
A hozzám fordulók olyan problémákkal és kérdésekkel keresnek meg, amelyek az életvezetés, a
párkapcsolat vagy a szexualitás témaköreibe esnek. Emellett az online tevékenységek (közösségi oldalak,
internet, okostelefon, videojátékok) és a mindennapok összefüggéseire is egyre nagyobb fókuszt
helyezek, hiszen a digitális világ a hétköznapok szinte minden részébe beszűrődik.

Te melyik Disney hercegnő vagy?
http://digitalispszichologia.hu/cikkekirasok/22-blog/digitalis-vilag/171-te-melyikdisney-hercegno-vagy-jatekok-klikkvadaszatkamuoldalak

Neumann János Számítógéptudományi Társaság
http://njszt.hu/

IT biztonság közérthetően
(http://njszt.hu/sites/default/files/NJSZT_IT_
Biztonsag_kozerthetoen_v3.pdf)
IKT pedagógusoknak
(http://njszt.hu/ecdl/ikt-pedagogusoknak)

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a civil társadalom iránti szakmai
felelősségvállalásának tudatában Digitális Esélyegyenlőség (DE) néven országos mozgalmat indított. A
cél az, hogy rövid időn belül mindenki teljes értékű tagja lehessen az információs társadalomnak: a
számítógép és a világháló használatának lehetősége és képessége mindenki rendelkezésére állhasson.
A digitalis esélyegyenlőséghez szükséges a kritikai gondolkodás, az információk különböző forrásból való
összegyűjtése, rendezése, más emberek több csatornán való elérhetőségének kezelése, az önkifejezés
lehetőségei a digitális környezetben, a hagyományos tartalmak digitális formában való támogatása,
kiegészítése is.
A portálról elérhető alapmunka az IT biztonság közérthetően
(http://njszt.hu/sites/default/files/NJSZT_IT_Biztonsag_kozerthetoen_v3.pdf) és az
IKT pedagógusoknak

Milyen a hatékony tanulás?
http://www.digitalhungary.hu/media/Milyen-ahatekony-tanulas-Csermely-Petergondolatai/7163/

DigitalHungary
http://www.digitalhungary.hu/
media/

Mi történhet Facebook-üzeneteinkkel a
halálunk után?
http://www.digitalhungary.hu/kozossegimedia/Mi-tortenhet-a-Facebookuzeneteinkkel-halalunk-utan/6861/
Az online és a közösségi media a szövegeket
is kinyírja
http://www.digitalhungary.hu/interjuk/Azonline-es-a-kozossegi-media-a-szovegeket-iskinyirja/7109/
Még nem halt meg az újságírás
http://www.digitalhungary.hu/media/Megnem-halt-meg-az-ujsagiras/6859/
A tv velünk marad, de nagyon átalakul
http://www.digitalhungary.hu/media/A-tevevelunk-marad-de-nagyon-atalakul/7152/
Influencerek, vloggerek: siker és csillogás,
kiégés és depresszió
http://www.digitalhungary.hu/media/Influenc
erek-vloggerek-siker-es-csillogas-kieges-esdepresszio/6816/

A Digital Hungary a média- és reklámpiac, illetve az infokommunikációs szektor üzleti és stratégiai
közösségi háttérmagazinja. A szakportál tartalmainak gerincét a Media Hungary programiroda által
szervezett konferenciákon elhangzó előadások és fórumbeszélgetések, illetve az ezek apropóján készített

Kidsnews gyerekmagazin
http://kidsnews.hu/2018/06/k
epernyofuggoseg-hogyanesunk-bele-es-hogyantorhetjuk-meg-az-atkot/

A gyerekkori depresszió és a közösségi média
http://kidsnews.hu/2018/03/gyerekkoridepresszio-es-kozossegi-media/
Leáldozóban a közösségi média ideje?
http://kidsnews.hu/2018/03/lealdozobankozossegi-media-ideje/
Mafiaboy tanácsai a biztonságos netezéshez.
http://kidsnews.hu/2018/05/mafiaboytanacsai-biztonsagos-netezeshez/
Az élet nem tökéletes, de a profilodnak annak
kell lennie!
http://kidsnews.hu/2018/05/az-elet-nemtokeletes-de-profilodnak-annak-kell-lennieszelfi/
Baukó Gréta, aki Bangokban az online tér
biztonságosságán dolgozott a Telenor Youth
Forumon
http://kidsnews.hu/?s=internetbiztons%C3%A
1g
A lap a kamaszok nyelvén beszél a kamaszokat érdeklő témákról. A kidnews.hu tizenéveseknek szóló
online újság, fenntartója egy médiavállalkozás. Az egyik rovatban a szerkesztők közlik azokat a
visszhangokat, amelyek az újság tevékenységéről és egyes cikkeiről megjelentek (díjakat, társújságok
róluk szóló közleményeit stb.). Az interjúk ismert médiaszemélyiségeket mutatnak be, a cikkek egy része
a nyilvánosság ügyeivel foglalkozik (például az interneten megjelenő felnőtt tartalmak problémájáról).
Szolgáltatás: pályázatfigyelő, rendszeresen jelentkező rovatok.
A Heti menő arc című rovatban bemutatott ismert emberek: sportolók, televíziós személyiségek, színházi
emberek, inluencerek, tudósok.
A portál a kiskamaszokat szólítja meg, erős vizuális és tipográfiai eszközökkel dolgozik. Az
internetbiztonsággal, a közösségi médiával, az online világ kockázataival kapcsolatos írásokra a
keresővel találhat rá az olvasó a legkönnyebben.

Cikk a képernyőfüggőségről
http://kidsnews.hu/2018/06/kepernyofuggose
g-hogyan-esunk-bele-es-hogyan-torhetjukmeg-az-atkot/

e-Etikett ajánlások
http://www.eetikett.hu/ajanlasaink/internetha
sznalat

e-Etikett
http://www.eetikett.hu/

A Magyar Telekom oktatók, kutatók, művészek és újságírók részvételével kerekasztal-beszélgetést
kezdeményezett, amelynek célja a digitális együttélés hazai szabályainak, ajánlásainak, azaz az eEtikettnek a megalkotása volt.
A Magyar Telekom 24 szakértőt kért fel, hogy segítsenek megfogalmazni az E-Etikettet, az ott
elhangzottak alapján született meg az oldalon elérhető ajánlásgyűjtemény, amely eligazítást nyújthat az
általánosan elvárható viselkedési normákat illetően.

A te gyermeked számíthat rád mindenben?
http://mindentabiztonsagert.hu/a-tegyermeked-szamithat-rad-mindenben/

Mindent a biztonságért
http://mindentabiztonsagert.h
u/kategoria/internetbiztonsag/

Biztonságos internet
http://mindentabiztonsagert.hu/biztonsagosinternethasznalat/
Internet kisokos
http://mindentabiztonsagert.hu/wpcontent/uploads/2017/06/INTERNETKISOKOS.pdf
Internet kisokos teszt
http://mindentabiztonsagert.hu/wpcontent/uploads/2017/06/INTERNETTESZT.pdf
Internet veszélyei teszt
http://mindentabiztonsagert.hu/wpcontent/uploads/2017/06/INTERNET-TESZTII..pdf

A Baranya Megyei Rendőrség bűnmegelőzési weboldalán a Gyermek és ifjúságvédelem vagy a Baleset
megelőzés mellett külön rovat foglalkozik az Internetbiztonsággal. A főként máshonnan átvett, de jól
válogatott cikkek mellett a honlap internetbiztonság szempontjából leghasznosabb része a Játékok
menűpont (http://mindentabiztonsagert.hu/jatekok/) alatt található „Mindent a biztonságért játék”
háttéranyagai és tesztjei.

Az internet veszélyei
http://mindentabiztonsagert.hu/wpcontent/uploads/2017/06/Az_INTERNET_ves
zelyei-_hatteranyag.pdf

