
7 NAPOS ONLINE BIZTONSÁG
KIHÍVÁS CSALÁDOKNAK

Ezt a kihívást elfoglalt szülők, nevelők és tanárok számára állították össze, hogy
segítsék megőrizni a rájuk bízott gyermekek biztonságát. Úgy tervezték, hogy egyszerű

napi feladatokon keresztül haladhass. Nyugodtan építsd be azt, ami a családodnak a
legmegfelelőbb. Sok sikert!

Írjatok alá egy
családi szerződést

az online
biztonságért

Ez a szerződés
tartalmazza, hogy

mit nézhetnek,
mondhatnak és

tehetnek az
interneten a

családod tagjai. Tölts
le egy mintát a

REVISE honlapjáról,
erre a linkre
kattintva, 

1.NAP

TELJESÍTVE

 Helymeghatározás,
az adatvédelem és a

szülői felügyelet
beállításai 

Kapcsold ki a hely
adatok továbbítását
azoknál az appoknál,
ahol nem feltétlenül
szükséges. Az egyes

online profilokat
állítsd privátra, hogy
csak közeli barátok
lássanak rá. Keress 
mindenki számára

megfelelő szülői
felügyelet

beállításokat
gyermeked
eszközein. 

2.NAP

TELJESÍTVE

Derítsd ki, milyen
applikációkkal és

játékokkal tölti
idejét a gyermeked

Érdeklődj milyen
online elfoglaltság
vonzza leginkább

gyermeked. Fontold
meg, hogy
tartalmilag

megfelelő-e a
gyermeked számára.
Továbbá ne feledd,

az egyes appok vagy
játékok nagyobb

hangsúlyt fektetnek
az adatvédelemre,

míg mások kevésbé.  

4.NAP

TELJESÍTVE

Gyanús online
viselkedés és azok

előjelei
Beszélgess

gyermekeddel a
gyanús jelekről,

amikkel találkozhat
az interneten.

Beszélj róla, egyes
személyek miért

kérnek tőle
személyes adatokat

vagy képeket.
Emlékeztesd

gyermeked, hogy az
online térben nem

mindenki az, akinek
mondja magát.

6.NAP

TELJESÍTVE

Személyes adatok
online megosztása 

Beszélgess
gyermekeddel arról,

hogy milyen adatokat
adhat meg magáról

és melyeket
semmiképp.

Emlékeztesd, hogy
legyen elővigyázatos,

amikor online a
személyes adatait

kérik .

3.NAP

TELJESÍTVE

Privát üzenet és
csevegési funkciók 

A játékok és más
alkalmazások

anonim üzenetküldő
rendszerei gyakran
az online szexuális

zaklatások
platformjaivá válnak.

Fontold meg ezen
funkciók

kikapcsolását vagy
átállítását, hogy csak

gyermeked közeli
barátaival tudjon

csevegést folytatni
online. 

5.NAP

TELJESÍTVE

Támogató és
biztonságos háttér 

Ügyelj arra, hogy
gyermekednek

legyen lehetősége
beszélni Veled vagy
másik megbízható

felnőttel az
interneten szerzett

tapasztalatairól.
Segíts neki olyan

személyeket találni,
ahol biztonságot,

megértést és
támogatást talál.

7.NAP

TELJESÍTVE

Forrás: accce.gov.au, thinkuknow.gov.au, esafety.gov.au revise.hu

https://revise.hu/wp-content/uploads/2020/07/CSALADI-DIGITALIS-SZERZODES.pdf

