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„Tökéletes” szórakoztató elfoglaltság, hihetetlen veszélyekkel!  

 

 
 
 
 
 
 

Napjainkban már életünk szinte minden 
területén megjelenik az internet használata. 
Egyszerűvé válik pl.: a vásárlás, a tanulás, az 
információszerzés. Böngésznek az idősek és 
fiatalok egyaránt. Netezünk vásárlás és utazás 
közben, az orvosi váróteremben, a plázákban. 
Bárhol, bármikor.  

A világháló elsősorban a fiatalokat ragadja magával, szinte állandó elfoglaltságot kínálva 
számukra. 

 
PEDAGÓGUSOKNAK! INTERNET AZ OKTATÁSBAN 

 
 Mit kell figyelembe venni, ha az Internetet be szeretné vonni a tanításba,  a tanításon 

kívüli időbe vagy házi feladat elvégzése során? 
 Milyen viselkedési formákról kell szót ejteni az iskolában? 

 
                      
Amennyiben a számítógépen elvégezendő házi feladatokat vár el, 
állapodjon meg a diákokkal, hogy milyen követendő szabályokat kell 
betartani és milyen veszélyeket kell elkerülni. Amennyiben az online-
tevékenységgel kapcsolatosan szabályokat állítanak fel, ne feledje, 
hogy a szabályok csak abban az esetben hatásosak, amennyiben a 
gyermekeket és a fiatalokat is bevonja a szabályalkotási folyamatba 
így ezek jogosultságát el is fogadják. 
 

AZ INTERNET 



NETIKETT  
 

Az alábbiakban példákat sorolunk fel, amiket az internet és mobiltelefonok használatára 
vonatkozóan ajánlatos betarttatni a diákokkal: 
 
 Az iskolában az egymással való társas érintkezés alapja – 

on- és offline – a kölcsönös tisztelet. 
 A tanítási idő alatt a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni, ill. 

el kell zárni. 
 A diákokról, tanárokról felvételek készítése, valamint ezen 

felvételek nyilvánosságra hozatala az érintettek 
hozzájárulása nélkül tilos. 

 A saját készülékeken, melyek kapcsolódnak az iskolai 
hálózathoz, kötelező a vírusvédelem rendszeres frissítése. 

 Pornográf, erőszakot tartalmazó, vagy szélsőséges tartalmú 
internetes oldalak megtekintése tilos. 

 
Ne feledje, hogy minden generáció a kommunikáció más-más formáit és módszereit részesíti 

előnyben, és használja aktívan a tanulás során! 
 

JÓ TANÁCSOK!  
 

1. Szerezzen alapvető internetes ismereteket, annak érdekében, hogy 
a lehetséges veszélyeket minél inkább fel tudja mérni! 
2. Hangolja össze diákjai életkorát és az internet alkalmazását! 
3. Állapodjon meg a tanárokkal, szülőkkel és a diákokkal közösen az 
internethasználatra vonatkozó szabályokról! Ennek során minden 
érintettet vonjon be a szabályok felállításának és megvalósításának 
folyamatába, és feleltesse meg ezeket a különféle korcsoportoknak! 
4. Beszéljen az interneten található tartalmak valóságtartalmáról, és 
mutassa meg diákjainak, hogyan lehet az online forrásokat kritikusan ellenőrizni! 
5. Hívja fel diákjai figyelmét arra, hogy személyes adataikat csak nagyon körültekintően 
adják ki harmadik fél részére! 
6. Saját anyagai vonatkozásában ügyeljen arra, hogy megadja a forrásokat, és így járjon elől 
jó példával! 
 

Hasznos ismeretek birtokába juthat, ha elolvassa az „Egy hónap -  egy téma a biztonságos 
internethasználatért” című programcsomag tanácsait, amelyet mellékletként csatolunk és a 

továbbiakban letöltheti a www.police.hu weboldalról. 
Témakörök: 

- Online grooming 
- Online megfélemlítés 
- Biztonságban utazás közben 
- A személyes adatok és a magánszféra védelme 
- Jelszavak és jelmondatok 
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