
A gyerekekkel

a fotó és videófeltöltésről?
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 
fellelhető 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.

MIT JELENET, HOGY  
AZ INTERNET NEM FELEJT?

“A fotófeltöltés témája azért is fontos, mert a gyerekek még nem 
tudják, illetve bele sem gondolnak, hogy az internet nem felejt. 
Tehát onnan kezdve, hogy valamit feltöltött, az örökre ott marad-
hat. Például most lehet, hogy jópofinak tűnik egy kép, de egy kis 
idő múlva (még akkor is, ha az a kép nem kínos, csak azóta eltelt 
néhány év) arra döbben rá a gyerek, hogy úristen, hogy néztem 
ki annak idején, nem szeretném, ha ezt mindenki látná – de akkor 
már nem fogja tudni leszedni a feltöltött képet. És akkor még nem 
is beszéltem arról, amikor magamutogató képeket tesznek fel.”

Részlet a Ne dobd oda a gyereked a pedofiloknak! cikkből.

MIÉRT OSZTUNK MEG KÉPEKET?

“Ne fotózz azért, hogy bizonyítsd magadnak, hogy valamit 
csináltál. Nem kell megörökíteni, ha múzeumba vagy sétálni 
mész, elég, ha csak a szemeddel figyelsz – a túl sok fényképezés 
helyett teljes figyelmedet szenteld annak, amit épp csinálsz.”

Részlet 10 szabály okostelefonozáshoz, nem csak gyerekeknek 
cikkből

MENNYIT ÉRDEMES  
FÉNYKÉPEZNI?

“Nemrég Horvátország egyik leggyönyörűbb nemzeti parkjá-
ban jártam, ahol a tavak és vízesések között a legtöbb helyen 
deszkapallókból épült. Igen keskeny járdákon lehet csak sétálni. 
A park mindig is népszerű, tehát jellemzően minden évszakban 
turistákkal zsúfolt. Az egyre kezelhetetlenebb gyalogosdugók 
azonban nem pusztán a tömeg miatt alakulnak ki. A telefonok és 
szelfibotok erdejében alig látszottak a látványosságok, a tömeg 
pedig toporgott. Rengetegen hosszú perceket szántak arra, hogy 
beállítsák az egyéni és csapatszelfiket – eközben természetesen 
háttal állva az igazi látnivalóknak.”
Részlet a Hagyjuk az okostelefont az erdőszélen? cikkből

VANNAK A POSZTOLÁSNAK SZABÁLYAI?

“Mielőtt valamit posztolsz, gondold végig, hogy az ismerőseid 
(nagyszülőd, osztályfőnököd) mit fognak szólni, ha elolvassák – 
csak olyat írj, és olyan képet ossz meg, amit bárki előtt vállalsz, és 
ami később sem lesz ciki.”

Részlet 10 szabály okostelefonozáshoz, nem csak gyerekeknek 
cikkből

A  F O T Ó  É S  V I D E Ó F E LT Ö LT É S R Ő 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. Az anyagot szakmailag Matusek M. Zsuzsanna, internetbiztonsági oktató ellenőrizte.
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https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/ezert-ne-posztolj-kepet-gyerekedrol/
https://www.digitaliscsalad.hu/tanulas/10-szabaly-okostelefonozasoz-nem-csak-gyerekeknek/
https://www.digitaliscsalad.hu/elmeny/hagyjuk-az-okostelefont-az-erdoszelen/
https://www.digitaliscsalad.hu/tanulas/10-szabaly-okostelefonozasoz-nem-csak-gyerekeknek/
http://www.digitaliscsalad.hu
http://www.digitaliscsalad.hu
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/van-segitseg-digitalis-gyereknevelesben/


KÖVETHETÜNK EL  
BŰNCSELEKMÉNYT FOTÓ- VAGY  
VIDEÓ MEGOSZTÁSSAL?

A fotók nem megfelelő megosztása – például amikor 
valakiről az akarata ellenére megosztanak egy fotót, bűn-
cselekménynek számít. Ugyanide tartozik, ha valaki ugyan 
nem tölti fel az internetre a privát fotót, de megmutatja 
másoknak, tovább küldi ismerőseinek. Egy fotó beleegye-
zés nélküli megosztása már okozott gondokat itthon is. 
Hívjuk fel a gyerekeink figyelmét arra is, hogy tanáraikról 
készült videók és fotók megosztása szintén bűncselek-
mény, ha a tanár ehhez nem járult hozzá.

„A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés” azonban 
nem csak az engedély nélküli megosztással valósul meg, 
hanem a felvétel (legyen az fotó, videó vagy éppen hang-
felvétel) készítésével is. Általános és követendő szabály, 
hogy a másik tudta és beleegyezése nélkül tilos felvételt 
készíteni, kiskorúak esetében pedig nem elég a gyereket 
megkérdezni, a gondviselőjétől is beleegyezés kell már a 
fotózáshoz is!

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

MATUSEK M. ZSUZSA, INTERNET  
BIZTONSÁGI OKTATÓ 4 SZABÁLYA A FOTÓ-  
ÉS VIDEÓMEGOSZTÁSHOZ

Csak olyan fotót vagy videót 
tölts fel, amit később sem bánsz meg!

Vagyis:

•   megfelelően fel vagy öltözve,
•  nem villan ki  a fehérneműd,
•  nem látszik ki intim testrészed,
•  nem valami kínos helyzetben vagy.
•   másról se tölts fel ilyen képeket, sőt  

engedélye nélkül képet sem!

A  F O T Ó  É S  V I D E Ó F E LT Ö LT É S R Ő L

BESZÉLJÉTEK MEG!

•   Kiről készíthetsz fotót és hogyan oszthatod meg?
•   Van-e felelőssége a fotó megosztásnak?
•   Mennyit számít egy like? (Nem attól lesz valaki 

menőbb/szerethetőbb, ha sokan like-olják)
•   Mi a fontosabb megélni vagy  

megörökíteni a pillanatot?
•   Titokban rögzíthetem-e a matek órát és 

feltölthetem-e a Youtube-ra?
•   Lefotózhatom-e a csókolózó barátaimat és 

tovább küldhetem-e az osztályban „Fúj, ezek mit 
csinálnak!” felirattal?

•   Lefotózhatom a szomszéd lányt  
a kertjükben, amikor napozik?

Ha többet szeretnél tudni  
a témáról, kattints és olvasd el 
ezt a cikkünket is!
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https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/81-internetes-buncselekmeny-amire-talan-nem-gondoltal
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/81-internetes-buncselekmeny-amire-talan-nem-gondoltal
https://www.digitaliscsalad.hu/tanulas/a-gyerekekkel-beszelgettetek-mar
https://www.digitaliscsalad.hu/tanulas/a-gyerekekkel-beszelgettetek-mar

