
A gyerekekkel

a kamuprofilokról és az internet 
hiteles információiról?

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 beszélgetésekhez. 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 fellelhető ellentétes 
állásfoglalások sűrűjében hiteles forrásokat találni. 

Mi a Digitális Család Magazinban 
minden nap a digitális világgal 
foglalkozunk, szülőkkel és szak-
emberekkel gondolkodunk együtt. 
Munkánk során rengeteg hasznos 
cikk és tudás gyűlt össze, amit most 
egy-egy kérdés köré tematizáltunk, 
hogy segítséget nyújtson minda-
zoknak, akiket foglalkoztat a fiatalok 
tudatos, digitális integrációja.

AZ INTERNET VÉGTELEN TUDÁSBÁZIS.  
HOGYAN HASZNÁLJUK? 

„Az eredményes kereséshez kellenek bizonyos nyelvi és logikai 
készségek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekek ebben 
is meglepően ügyesek. […] a kereső nem kérdésekre válaszol, 
hanem olyan oldalakat igyekszik találni, ahol a beírt szavak 
mindegyike szerepel. És nyilván pontosabb találatokat kap, ha a 
„Nyomorultak” helyett a „Nyomorultak regény” vagy „Nyomorul-
tak musical” szavakkal szűkíti a találatok számát.”

“A megfelelő keresőszavakon túl is van még jó pár lehetőség, 
amivel biztosabban és gyorsabban érhetjük el azt az információt, 
amit valóban keresünk. Azt talán mindenki tudja, hogy a Google 

lehetőséget ad kifejezetten képek vagy videók között 
keresni a szöveges tartalmak helyett. 

A – vagy a „” jeleket viszont már sokkal kevesebben hasz-
nálják. Pedig ha idézőjelbe teszed a beírt szavakat, csak 

olyan találatokat kapsz, ahol az adott szavak mind-
egyike az adott sorrendben szerepel – ez például 
verseknél, dalszövegeknél lehet érdekes. 

A mínusz jel akkor lehet fontos, amikor ki akarsz zárni 
bizonyos találatokat: ha a Széchenyiekre keresve 

nem akarsz a könyvtárról is egy halom oldalt, akkor a Széchenyi–
könyvtár a jó szókombináció.”

Részlet a Ne a hülyeséget találja meg a gyerek a neten! című 
cikkből

HOGYAN ERŐSÍTI A BARÁTSÁGOKAT  
AZ INTERNET?

“A virtuális tér adta lehetőségektől tartózkodó emberek általában 
nem értik, miért is jó órákat csetelni „vadidegenekkel”, miközben 
ritkán kérdőjelezik meg annak az értelmét, ha pár „élő” barátod-
dal beülsz valahová beszélgetni. Számukra nehezen megfogható, 
hogy az internet nem egy más világ, hanem a valódi világunk 
része, és hogy ezek az ismeretlen ismerősök, akikkel a monitor 
előtt ülve, gyakran csak írásban „beszélgetünk”, nagyon is igazi 
emberek.

Lehet, hogy személyesen még sosem találkoztunk, lehet, hogy 
soha nem is fogunk, a netnek köszönhetően mégis egymásra 
találtunk, és társadalmi, kulturális, földrajzi különbségeket is 
áthidalva tudjuk azt nyújtani egymásnak, amit a „rendes” barátok: 
figyelmet, megértést, segítséget – jó társaságot.” 

Részlet a Veszélyes, ha a gyerek a neten barátkozik? cikkből

K A M U P R O F I L O K R Ó L  É S  A Z  I N T E R N E T 
H I T E L E S  I N F O R M Á C I Ó I 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. Az interneten minden van, legtöbbször nem az a gond, hogy nem 
találunk valamiről információt, hanem az, hogy eldöntsük, mi igaz és mi hamis.

https://www.digitaliscsalad.hu/fogalomtar/ne-hulyeseget-talalja-meg-gyerek-neten/
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/veszelyes-ha-gyerek-neten-baratkozik/
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/van-segitseg-digitalis-gyereknevelesben/


MIÉRT HOZHAT LÉTRE VALAKI  
KAMUPROFILT?

“A legtöbben immár nem csak ártatlan szórakozásból és figye-
lemfelkeltésből hoznak létre kamuprofilt és kamu regisztrációkat 
a virtuális világban. Nem csak a kitiltottak vagy kiközösítettek 
regisztrálnak újra új neveken: a megtévesztés és az átverés is a 
célok és lehetőségek között szerepel. Az ő gyűjtőnevük a catfish, 
magyarul harcsa.”
Részlet a Vigyázat, ne dőlj be a kamuprofiloknak! cikkből

ANNYI BARÁTOD VAN, AHÁNY LIKE-OD?

“A közösségi média magától értetődő válasz lehet a magányból 
való kilábalásra, hiszen azonnal elérhetővé tett minket, és szinte 
bármikor kapcsolatba léphetünk egymással. 
Arról az illúzióról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy ez 
a fajta kommunikáció nélkülözi a hangsúlyt, a testbeszédet, a 
szemkontaktust és az érintéseket is. 
A több száz vagy ezer ismerős, „barát” pedig azt sugallja, hogy 
mindig lesz valaki, és gyorsan be lehet gyűjteni egy újabb csokor-
nyi barátot. A valódi barátságokhoz azonban bizalom, tartalmas 
beszélgetések és személyes jelenlét kell, mindez pedig éveken át 
érlelődik, alakul ki és megéri az erőfeszítést.”
 
Részlet a Több ezer követő és ismerős – magányos gyerek cikkből

MI VALÓDI ÉLET ÉS MI REKLÁM?

„A tinédzserek nagyon gyorsan megtalálták a bálványaikat a 
saját korosztályukban. Ahhoz, hogy valaki a social media sztárja 
legyen, ösztönösen jól kell érteni a self-brandinghez, és ennek 
már megdöbbentően zsenge korú zsenijei is vannak. A mi kama-
szaink pedig követik, lájkolják, és ezzel milliomosá tettek olyan 
celebeket, mint az insta tetején trónoló Taylor Swift (67 millió 
követővel!), a második Selena Gomez  (66 millió követő), vagy a 
Kardashian-lányok (hogy csak a legnagyobbakról beszéljünk). 
Egy bizonyos követőszám elérése után az insta-account már 
kőkemény biznisz.”

Részlet az Elérhetetlen példaképeket állít a tinik elé  
a social media című cikkből

MATUSEK M. ZSUZSA, INTERNET BIZTONSÁGI 
OKTATÓ 3 SZABÁLYA, AZ INTERNETES ISMER-
KEDÉSHEZ ÉS BARÁTSÁGOKHOZ: 

(1)    Ha a gyerek olyannal chatel, akit személyesen nem ismer, 
legyen bizalmatlan. Ne osszon meg bizalmas adatokat. Ne 
adja ki sem a tartózkodási helyét, sem a szokásait, sem napi 
rutinját, sem a családi viszonyait. Ne higgyen el mindent, 
amit a másik állít, mert a másik bármit mondhat és bármiről 
hazudhat.

(2)    Ha az internetes ismerkedést találkozó követi, nagyon fon-
tos, hogy csak kivilágított, nem elhagyatott, nyilvános helyre 
beszéljék meg a találkozó. (Nem megy lakásra, nem száll be 
autóba, nem megy olyan helyre, ahol nincs sok ember.)

(3)    A gyerek soha semmilyen körülmények között nem megy 
egyedül egy ilyen találkozóra. Szüleivel megbeszéli, hogy 
hol és kivel találkozik, kéri a szüleit, hogy kísérjék el. Ha 
már gimisek, akkor is fogjanak össze, támogassák egymást, 
menjenek csapatban. Roppant fontos az óvatosság és hogy 
legyen “menekülési terv”!

BESZÉLJÉTEK MEG!

• Mire jó az internet? • Az internetes barátság igazi barátság? • 
Mi a “fake”, “hoax”, “konteó” és “kamureg vagy catfish”?? • Mitől 
lesz valami hiteles? • Mennyire látod a Vloggerek és Insta-sztá-
rok valódi életét? Vagy csak egy szeletet - jól megkomponált 
szeletet - látsz belőre? • Mit mutatsz meg magadból és mit látsz 
másokból?

„A mai srácok például már a Youtube-ról tanulnak, legyen szó egy nyelv elsajátításáról vagy arról, hogy 
hogyan kell egy videójátékot játszani.” „… ha egy kisbaba azt látja, hogy az édesanyjának van egy külön-
leges kapcsolata a mobiljával, a laptopjával, a táblagépével – tehát szeretettel néz valamilyen képernyő-
re – akkor automatikusan ő is azt viszonyt szeretné ezekkel az eszközökkel.” – mondja Dr. Bernschütz 
Mária főiskolai docens, generációkutató. Részlet a Minden tizedik Alfának a tablet az első szava? cikkből

K A M U P R O F I L O K R Ó L  É S  A Z  I N T E R N E T 
H I T E L E S  I N F O R M Á C I Ó I R Ó L
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