
 
Az új digitális oktatási rendben az online veszélyek elkerülése érdekében kérjük, ismertessék 

megtanulókkal a biztonsági ajánlásainkat! 

 

„Az internet olyan, mint a tenger – gyakorlatilag végtelen, 

gyönyörű és érdekes, vad és veszélyes.  

Rengeteg dolgot találhatunk, de könnyen el is veszhetünk benne.” 

/Martina Kupilíková, Csehország/ 
 

A biztonságos internethasználat szabályai közül adataid védelme kiemelten fontos!  

 Lehetőség szerint csak megbízható oldalakat – híroldalak, közösségi média – keressetek fel. A 

megbízhatóság egyik jele a „https” lehet, a weboldal címe elején. 

 Más által is használt számítógépen – ha befejezted az internethasználatot – minden esetben 

jelentkezz ki a közösségi oldalról, levelezéséből! Ne feledd: a böngésző bezárása nem 

elegendő! 

 Legyél körültekintő az elektronikus levelek megnyitásakor. Célszerű ellenőrizni, hogy 

megbízható forrásból származik-e. 

 A jelszavakat, azonosítókat tartsátok a legnagyobb titokban; jelszavatok legyen biztonságos. 

 Ne adj meg senkinek személyes információt – jelszó, e-mail cím, lakcím - Magadról, amikor 

chat-elsz vagy posztolsz!     

 Sose ossz meg személyes adatokat, iratokat, igazolványokat és fényképeket.  

 Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepíts! 

 Ne feledd: TikTok és Youtube videóid egyrészt nyilvánosak, a tanárok és szülők számára is 

láthatók, másrészt újra publikálhatók. 

  A hozzászólásokra vonatkozó beállításokat úgy add meg, hogy ne jelenhessenek meg anélkül, 

hogy te átnézted és jóvá nem hagytad volna azokat. 

 Gondolkozz, mielőtt posztolsz és kommentelsz. Az internet nem felejt! 

 Ha több szerzőnek is engedélyezed, hogy bejegyzéseket írjon a blogodra, megfelelően állítsd 

be a jogosultságaikat. 

 Amikor visszajelzéseket adsz, legyél ugyanolyan udvarias, mint az iskolában. Hasznos és 

igazságos visszajelzéseket továbbíts.  

 Engedély nélkül ne tegyél fel másokról fotókat!  

 Legyél óvatos selfie készítésekor, skype-oláskor: a fotón, képernyőn ne látszódjon a család 

anyagi helyzetére utaló tárgy, a háttér semleges legyen. 

 Ne nyiss meg ismeretlen személytől érkező e-mailt, mert káros tartalmak lehetnek benne! 

 A tanulásra is használt saját IT eszközeidre telepíts vírusirtót, amelyet időszakosan frissíteni 

szükséges. 

 A minőségi idő eltöltéséhez – az elektronikus eszközök használata mellett – célszerű a 

mozgásra, testedzésre is időt szánni. 

 Ha olyasmit látsz a képernyődön, aminek nem kellene ott lennie, ezt azonnal jelezd a 

szüleidnek vagy a tanárodnak!  

  Ha megfélemlítenek, zaklatnak, azonnal kérj segítséget! 

 Tudd, hogyan lehet az illetékeseknek bejelenteni, illetve blokkolni a nemkívánatos 

felhasználókat: 

 Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

 InternetHotline (forródrót az illegális és káros tartalom ellen) 

 saferinternet.hu 
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