
A gyerekekkel

az internetes zaklatásról?
beszélgettetek már

Az internetezésnek ugyanúgy vannak 
szabályai, mint a közlekedésnek, ezeket meg 
kell tanítanunk a gyerekeknek!

Ready?
A jövő izgalmas.

Digitális
világ

Digitális
világ



A gyerekek gyakran kérdeznek. A kérdéseikből mutatkozó kíván-
csiság hasznos segítség nekünk szülőknek (és pedagógusoknak 
egyaránt) ahhoz, hogy mire kell még megtanítanunk őket és 
milyen témákat kell átbeszélnünk. 

Persze, az is előfordul, hogy a gyerekek nem kérdeznek, mi 
felnőttek pedig megfeledkezünk arról, hogy a gyerekeinknek a 
digitális világban ugyanolyan útmutatásra van szükségük, mint 
az élet más területén. A Digitális témahét jó apropó a beszélgeté-
sekhez. Csakhogy a mai, digitális világ olyan kérdéseket, témákat 
is hozhat, amelyekre nem tudjuk azonnal a választ, sőt talán még 
azt se tudjuk, hol tudunk a témában tájékozódni és a neten fellel-
hető ellentétes állásfoglalások sűrűjében hiteles forrásokat találni. 

Mi a Digitális Család Magazinban minden nap a digitális világ-
gal foglalkozunk, szülőkkel és szakemberekkel gondolkodunk 
együtt. Munkánk során rengeteg hasznos cikk és tudás gyűlt ösz-
sze, amit most egy-egy kérdés köré tematizáltunk, hogy segítsé-
get nyújtson mindazoknak, akiket foglalkoztat a fiatalok tudatos, 
digitális integrációja

“A gyereknek tudnia kell, hogy sem neki, sem másnak sincs joga 
bántóan viselkedni és tiszteletet mindenkinek meg kell adnia az 
online térben is. A szabály egyszerű: nem bánthatnak téged és te 
sem bánthatsz senkit!

MI SZÁMÍT ZAKLATÁSNAK?

„Számos módon ad lehetőséget az internet a másik bántására, 
zaklatására, megfélemlítésre”- mondja Reményiné Csekeő Bor-
bála pszichológus, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány mun-
katársa. „A leggyakoribb talán a sértő, felzaklató vagy fenyegető 
üzenetek sorozatos küldése, de sokszor a bántás eszköze lehet a 
hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalmak megosztása is.”

Részlet a A megelőzés a legjobb védelem a cyberbullying  
ellen cikkből

MI AZ INTERNETES ZAKLATÁS?

„Az internetes zaklatás is bűncselekmény. Gyakran elsiklunk 
fölötte, elsiklanak a tanárok is. Mert nem mindig tudnak róla, 
mivel nem látványos dolog, mint a zaklatás régi formái. Amikor 
kiközösítettek vagy rendszeresen bántalmaztak gyereket, azt 
látta a tanár, hiszen előtte történt. Itt ezt nem látja. Amit a peda-
gógus és a szülő tud figyelni, az az, hogy a gyereknek megváltozik 
a magatartása. Például hallgatag lesz magába forduló. Ez minden 
esetben intő jel. Gyakori, hogy az osztályok Viber-csoportjaiban 
zaklatják egymást a gyerekek, érdemes erre is figyelni.”

Részlet a 8+1 internetes bűncselekmény, amire talán  
nem gondoltál című cikkből

Zaklatásnak számít: „Amennyiben valaki akaratán kívül kap 
üzeneteket valakitől. Ebből a szempontból mindegy, hogy kedves 
vagy durva hangvételű ez az üzenet, de ha az illető nem akarja 
megkapni, és ezt jelzi is a másiknak, a másik viszont továbbra is 
küldi az üzeneteket, akkor már zaklatásnak minősül az eset, hívja 
fel a figyelmet Matusek M. Zsuzsa, internetbiztonsági oktató.”
Részlet a Mi számít bűncselekmények az interneten című cikkből 
link kell még

A Z  I N T E R N E T E S  Z A K L ATÁ S R Ó L

A Digitális Család Magazinról:  
A Vodafone Magyarország azért hívta 
életre a Digitális Család Magazint, 
hogy a szülők és gyerekek közötti 
digitális szakadék áthidalható legyen 
és a szülők és a gyerekek közös 
nevezőre kerüljenek a neten is.
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Az anyagot szakmailag Matusek M. Zsuzsanna, internetbiztonsági oktató ellenőrizte.

http://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/81-internetes-buncselekmeny-amire-talan-nem-gondoltal
http://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/81-internetes-buncselekmeny-amire-talan-nem-gondoltal
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/van-segitseg-digitalis-gyereknevelesben/


MI A CYBERBULLING?

“Tíz évvel ezelőtt az iskolai rosszfiúkból verbuválódott kemény-
mag a suli vécéjében vagy a tornatermi öltözőben kötött bele 
a közösség gyengébb, érzékenyebb srácaiba. A többiek által 
“lúzereknek” titulált gyerekek itt kaptak egy-egy fenyegetést, 
rosszabb esetben pofont is. De mióta a tizenévesek kezében is ott 
van az okostelefon, a tablet, a kötözködés is új platformra került 
át, így a gyerekekkel foglakozó pszichológia és kriminológia egy 
új fogalmat volt kénytelen megalkotni: ez a cyberbullying, vagyis 
a kiber zaklatás.”
“Cyberbullyingről akkor beszélünk, amikor az interneten, mobil-
telefonon vagy egyéb digitális eszközön keresztül rendszeresen 
érkeznek a valakitől vagy valakiktől olyan üzenetek, amelyek 
sértőek, félelemkeltőek vagy manipulatívak és a címzett önbe-
csülését próbálják aláásni.”
Részlet a Kiber zaklatás: titokban tűrnek a gyerekek cikkből

KELL TŰRNI A ZAKLATÁST? 

“...semmilyen zaklatás, bántás, piszkálódás nem fér bele, nem edz 
az életre. Az élet nem habostorta, de nem is egy edzőpálya, ahova 
beeresztjük a gyereket és hajrá. A szeretet, a törődés, a kedves-
ség, a támogatás, a biztatás – ezek edzenek az életre. Ha ezt 
kapjuk, ezt adjuk tovább és ezt is várjuk majd el a másik embertől. 
Ezekkel tanuljuk meg, hogy mi az érték, és így tudunk majd határt 
húzni, ha a másik ember viselkedése nem fér bele a mi életünkbe. 
Ne keverjük össze a fizikai edzést a lelki edzéssel. A testnek szük-
séges a mozgás, akár a nehéz erőkifejtés is az edzettséghez, de a 
léleknek szeretet kell ahhoz, hogy erős legyen.”

Részlet a Online zaklatás: minden harmadik gyereket érint cikkből

A Z  I N T E R N E T E S  Z A K L ATÁ S R Ó L

Ha többet szeretnél tudni a 
témáról, kattints és olvasd el 
ezt a cikkünket is!

BESZÉLJÉTEK MEG!

•   Mikor beszélünk zaklatásról?
•   Online és offline is létezhet zaklatás?
•   Hogyan állj ki magadért és másokért?
•   Mit jelent az empátia?
•   Írhatok-e a szerelmemnek minden nap 

szerelmes üzenetet? Akkor is, ha a 20. 
után azt kéri, hogy ne küldjek neki ilyen 
üzeneteket?
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