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Jogi nyilatkozat | Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem 

jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, 

valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű 

felhasználásáért.



 

 

OLVASÁS ELŐTT 
 
 

Gondoljon az elmúlt 24 órára, és sorolja fel 

• Az Ön által használt digitális eszközöket 

• Az Ön által látogatott digitális platformokat 

• Az Ön által igénybe vett digitálisan támogatott szolgáltatásokat 
 

Ha lehetséges, kérje meg a partnerét, egy barátját vagy szülőtársát, hogy tegye ugyanezt, és 
hasonlítsa össze a listákat. 

 

Ha megvan a lista, húzza ki az összes olyan elemet, amelyet egy gyerek biztosan nem 

használna. Lehet, hogy az Ön gyereke néhányhoz még túl fiatal, próbáljon meg általában 

minden korosztályra gondolni. 

 
A fennmaradó lista elég hosszú, nem igaz? Néhányat valószínűleg minden probléma nélkül 

használ, míg másokkal kapcsolatban bizonytalan. 

 
Amikor ezt a forrást olvassa, ne feledje, hogy 

• gyereke(i) figyelni fogják és látják a példáját, Ön lesz a példaképük, amikor a 

digitális vizeken hajóznak, 

• nem kell mindent tudnia, és nem baj, ha segítséget kér. 
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KINEK SZÓL EZ AZ ÚTMUTATÓ? 
 
 

A közelmúltbeli iskolabezárások következtében szinte minden iskolás gyermek használta a 

digitális technológiát, pl. a tanuláshoz, a barátaikkal való kapcsolattartáshoz, a játékhoz és 

egyéb szabadidős tevékenységekhez. Az iskolát mint a szociális tanulás és a barátokkal való 

találkozás helyét nem lehet és nem is szabad a digitális technológiával helyettesíteni, de a 

bezárások egyik eredménye, hogy vannak tartós változások, amelyeket át kell gondolni és 

stratégiai szempontból kezelni kell. 

 
Mivel sokkal több család használja a digitális eszközöket – sokan közülük az iskolabezárások 

miatt –, egyértelmű, hogy a szülők számára rendelkezésre álló források gyakran nem segítenek 

megválaszolni aggodalmaikat és kérdéseiket. (Amikor ebben az útmutatóban szülőket 

említünk, akkor a szülőkre, gyámokra és más felelős felnőttekre gondolunk, akik a gyerekek 

nevelésében érdekeltek.) A közelmúltban közzétett kutatás (Livingstone, 

S. 2020) azt mutatja, hogy a szülők különböző stratégiákat alkalmaznak és különböző módon 

közelítenek a digitális gyermekkorhoz. A mi megközelítésünk ezt tükrözi, és támogat minden 

megfelelő szülői gyakorlatot. Nem próbál egyetlen helyes megközelítést javasolni, hanem 

segíti a családokat, hogy megtalálják saját útjukat. 

 

A COVID-19 miatti iskolabezárások az iskolák és a családok együttműködését is szükségessé 

tették, a szülők és a tanárok gyakran együtt tanultak meg eligazodni a digitális valóságban. 

Miközben a tapasztalatok hatására több tanár és szülő ismerte fel a digitális technológiák 

felhasználásában rejlő lehetőségeket és előnyöket, számos területen a szülőknek 

támogatásra van szükségük, és előfordul, hogy a szülőknek egyezségre kell jutniuk  

a tanárokkal. A túlzott magabiztosság éppúgy problémás, mint a túlzottan óvó 

jellegű megközelítések, és ez a segédanyag mindkettővel foglalkozni kíván. Az IPA által 2020 

márciusa óta végzett kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a szülők azt szeretnék, ha 

a digitális technológia az iskolai oktatás és a tágabb értelemben vett nevelés szerves 

részévé válna, de igény mutatkozik az online és offline tevékenységek közötti egészséges 

egyensúly és a digitális technológia szerepének megtalálására a hagyományos oktatási 

tevékenységekben, a passzív és aktív képernyőidő egyeztetésére, valamint a magánélet és 

az adatvédelem megértésére és betartására is. 
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Sok országban már eddig is használtak digitális technológiákat az iskola és az otthon 

közötti kommunikációra, a tanulás támogatására, a játékra és a szociális hálózatok 

kiépítésére. Használatuk első éveiben mind az iskolai szakemberek, mind a szülők ún. 

Digitális bevándorlók, olyan emberek, akik életük nagy részét ezen eszközök nélkül élték le. Ez azt 

jelentette, hogy mindkét csoport tanulási folyamaton ment keresztül, sajnos legtöbbször nem 

együtt. Manapság azonban a digitális bennszülöttek, a már a digitális korba született gyerekek 

válnak szülőkké. Az elöregedő tanári kar miatt, ami az európai valóság, itt az ideje, hogy a 

tanárok és a szülők együttműködjenek ezen a területen, a szülők, a digitális bennszülöttek pedig 

támogassák a tanárok és az iskolai vezetők tanulását. A SAILS projektben e feladat vezető 

partnere, a Parents International, úgy látja, szükség van a digitális technológia különböző 

megjelenési formáinak katalogizálására, hogy tudatos megközelítést alkalmazzunk a gyerekek, a 

családok és az otthon és az iskola közötti kapcsolatokban. 

 

Ez az Útmutató azoknak a szülőknek szól, akik úgy vélik, a digitális technológia 

megfelelő útmutatással fontos része lehet gyerekek életének, és nem azoknak, akik 

bármit megtennének, hogy megakadályozzák, hogy gyerekeik digitális eszközöket 

használjanak (jelenlétükben vagy beleegyezésükkel). Szeretnénk, ha gyerekeink 

megtanulnának navigálni a digitális vizeken, még ha azok kiszámíthatatlanok és néha 

zordak is, és nem rekednének a kikötőben. 

 

Ez az útmutató kifejezetten az iskoláskorú gyerekeket nevelő szülők támogatására készült. Bár 

a témák egy része nem minden korosztály számára releváns, az útmutató célja, hogy a 6–18 

éves gyerekek szüleit támogassa. Egyes fejezetek relevánsabbak, ha idősebb gyerekei vannak, 

de mivel a kicsikből tinédzserek lesznek, és nagyon gyorsan elérik a felnőttkort, olyan témákról 

is olvashat, amelyekkel az idősebb gyerekek szülei gyakrabban szembesülnek. Az Útmutatóban 

színkódot használunk, amely az alábbiak szerint mutatja, hogy egyes fejezetek mely 

korosztályok számára relevánsabbak: 

 

 6–10 éves gyerekek szülei 

 10–13 éves gyerekek szülei 

 14–18 éves gyerekek szülei 

A javasolt módszerek jogszabályokkal való összekapcsolásakor elsősorban nemzetközi 

szerződésekre és szakpolitikai ajánlásokra támaszkodtunk, de a projektországokban 

(Görögország, Magyarország, Hollandia és Spanyolország) élő szülők számára a nemzeti 

jogszabályi keretek áttekintése is útmutatást nyújt. 
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A SAILS PROJEKT 
 

Az évszázad eddig átélt egyik legnagyobb világválsága, a 2020 és 2021 folyamán bevezetett 

korlátozások gyökeresen megváltoztatták emberi viszonyainkat. A személyes interakció 

minimálisra csökkent, és egyre gyakoribbá vált a képernyőn keresztül történő kommunikáció. 

Ugyanez történt diákok, tanárok és családok millióival, akik egyik napról a másikra kénytelenek 

voltak a személyes oktatásról online órákra átállni. 

 

Bár a váratlan és nem igazán tervezett változásnak voltak pozitív hatásai is, számos problémát 

okozott az oktatásban érintett emberek számára: 

 

1) diákok elvesztették tanulócsoportjukat és mentoraikat az internetproblémák, a 

megfelelő és elegendő eszközök hiánya miatt, vagy mert technikai okokból nem tudták 

követni az online órák tempóját, 

 

2) a digitális készségekkel és a digitális oktatással kapcsolatos ismeretekkel nem, vagy csak 

nagyon hiányosan rendelkező tanároknak fel kellett hagyniuk a személyes módszereikkel, 

és néhány nap alatt hatalmas videokonferenciatermekhez kellett alkalmazkodniuk, 

amelyek tele vannak emberekkel, akik nem ismerik a távoktatás viselkedési és 

kommunikációs szabályait, 

 

3) a családokat túlterhelte a munkájukat és otthoni terveiket megzavaró helyzet, sok 

nehézséggel szembesültek, hogy megszervezzék és támogassák gyermekeik online 

tanulását és lényegében helyettesítsék a tanárokat, 

 

4) az iskolák vezetőire nyomás nehezedett, hogy a világjárvány kezelése érdekében központi 

szintű döntéseket hozzanak, a különböző felek egymással versengő érdekei között 

manővereztek, és mivel gyakran nem voltak tisztában az ilyen esetekben bevált oktatási 

gyakorlatokkal, legtöbbször csak vakon tapogatóztak. 

 

Az online kommunikáció nem helyettesítheti a személyes oktatást, minden erőfeszítést meg 

kell tenni, hogy a személyes oktatás lehetővé váljon, miközben a digitális lehetőségeknek 

továbbra is rendelkezésre kell állniuk, mint egyes releváns esetekben alkalmazott kiegészítő 

eszközöknek. Egyértelmű iránymutatásokat kívánunk adni a viharos tengeren vitorlázóknak, 

hogy szükség esetén felhúzzák vagy behúzzák a vitorlákat. A projekt célja, hogy a diákokat, 

tanárokat, iskolai vezetőket és családokat olyan eszközökkel lássa el, amelyek segítségével 

megfelelő döntéseket hozhatnak a digitális eszközök használatában, szembenézve a 

konfliktusokkal, amelyeket a COVID-19 a digitális gyermekkor részeként a tanulási, 

kommunikációs és szocializációs folyamatokban hozott felszínre az iskolai közösségben. 
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Az ebben a projektben javasolt módszertan gyökeresen eltér a korábbi kísérletektől, amelyek 

célja az volt, hogy a diákok figyelmét felhívják a helyes és biztonságos viselkedésre, 

autonómiájuk megfelelő kezelésére az internet használatakor.A cél érdekében fiktív közösségi 

hálózatot fejlesztünk ki, amelyben megbízhatóan mutathatjuk be az ebben a kontextusban 

előforduló, potenciálisan veszélyes forgatókönyveket (IO1). Ezt a hálózatot szociális 

homokozóként használjuk majd, ahol különböző automatizált profilok (közösségi botok) fognak 

helytelenül viselkedni és kölcsönhatásba lépni a diákok által létrehozott fiktív profilokkal. A 

közösségi botokkal folytatott interakcióból a diákok gyakorlati módon megérthetik, hogy 

milyen viselkedésformák nem megfelelőek vagy nem biztonságosak. 

 

Bár a fiktív közösségi hálózatot a tanárok és a családok is használhatják digitális készségeik 

fejlesztéséhez, úgy véljük, e csoportok számára speciális segédanyagokat kell kidolgozni. A 

tanárok esetében nagyon hasznos lehet az online platformok által kínált összes új módszertani 

lehetőséget leíró útmutató (IO3). Emellett úgy véljük, fontos, hogy megfelelő segédanyagokat 

kapjanak az online tanulási kontextusokban előforduló gyakori problémák elemzéséhez és 

megoldásához (cyber-bullying, a tisztelet fenntartásának nehézségei a videokonferenciákon, 

visszaélés az anonimitással a hálózaton belül, plágium és problémamegoldó alkalmazások stb.) 

 

A családoknak ebben az új forgatókönyvben is világos útmutatásra van szükségük. A digitális 

írástudás, a digitális kompetencia vagy más szociális készségek esetleges hiánya miatt a gyerek 

tanulását más helyzetben támogatni képes családtagok – a tanárok többségével együtt – már 

nem tudnak segíteni a diákoknak, vagy megfelelően kommunikálni az iskolai tanulásukkal 

kapcsolatban. Ezért a projekt célja, hogy a családok számára olyan gyakorlati útmutatókat (IO2) 

nyújtson, amelyek közérthető nyelven elmagyarázzák, hogyan kell a legtöbb dolgot elvégezni, 

amelyre a virtuális környezetben szükség van, amely a virtuális tanulást is magában foglalhatja, 

és mit jelent az egyes eszközök, közösségi hálózatok vagy platformok használata. 

 

Végezetül az iskolák egészének stratégiákat kell elfogadnia mindezen erőfeszítések 

összehangolására, és a Covid utáni korszakban az oktatást biztonságos kikötőbe kell vezetniük. 

A SAILS ezért adaptálható és rugalmas erőforrást biztosít az iskolák számára, ahol a digitális 

erőforrások biztonságos és megfelelő használatának integrálására kidolgozott stratégia minden 

szereplőt figyelembe vesz (IO4). 

 

Röviden, a SAILS projekt navigációs térképként kíván szolgálni a lehetőségek e hatalmas 

óceánján, amelyet az internet kínál az oktatással összefüggésben, hogy elkerüljük a már létező 

és a COVID-19 által okozott új viharokat. 

 

A projekt megvalósítására létrehozott transznacionális konzorcium a projekt sikerének kulcsa. A 

projektek koordinálásában szerzett tapasztalatok és az UDEUSTO csapata révén a játékok és a 

kulcskompetenciák fejlesztése terén végzett kutatások kulcsfontosságúak a SAILS sikerének 

biztosításához. Emellett az olyan szervezetek, mint az EA és az ESHA az iskolai vezetőkkel 
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végzett munkájuk során szerzett tapasztalatai lehetővé teszik, hogy a változások és az 

innovációk iskolai szinten érvényesüljenek, és hogy az akadályokat a társadalom minden 

szintjén sikerüljön elkerülni. Emellett az IPA és a PPAA tapasztalatai, valamint a családok és más 

szereplők számos hálózatával való kapcsolataik lehetővé teszik, hogy ne csak az iskolai 

környezetben, hanem szélesebb körben is hatást érjenek el. Integrálása minden szereplőt 

bevonó stratégiaként kerül meghatározásra (IO4). 

 
Röviden, a SAILS projekt navigációs térképként kíván szolgálni a lehetőségek e hatalmas 

óceánjában, amelyet az internet kínál nekünk az oktatással összefüggésben, hogy elkerüljük 

mindenekelőtt a már korábban is létező és a COVID-19 által előidézett új viharokat. 

A projekt megvalósítására létrehozott transznacionális konzorcium a projekt sikerének kulcsa. 

A projektek koordinálásában szerzett tapasztalatok és az UDEUSTO csapata által a játékok 

fejlesztése és a kulcskompetenciák fejlesztése terén végzett kutatások kulcsfontosságúak 

lesznek a SAILS sikerének biztosításához. Emellett az olyan szervezetek, mint az EA és az ESHA 

iskolai vezetőkkel végzett munkájuk során szerzett tapasztalata lehetővé teszi, hogy a 

változások és az innovációk iskolai szinten érvényesüljenek, és hogy az akadályokat a 

társadalomra is átvigyék. Emellett az IPA és a PPAA tapasztalata, valamint a családok és más 

szereplők számos hálózatával való kapcsolatuk lehetővé teszi számukra, hogy ne csak az 

iskolai környezetben, hanem magasabb hatásszinten is hatást érjenek el. 
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A SZÜLŐ MINT KORMÁNYOS – ÚJ 
MEGKÖZELÍTÉS: A KOCKÁZATCSÖKKENTÉS  

 

A SAILS konzorcium úgy döntött, hogy kockázatcsökkentő megközelítést alkalmaz az online 

biztonság terén. Ez a fejezet elmagyarázza, hogy mit értünk ez alatt, és miért. Ez egyrészt 

fontos gyermekjogi kérdésről van szó, másrészt a gyerekek amúgy is találkoznak 

kockázatokkal és a károkozással, de a kockázatmegelőzési megközelítés miatt lehet, hogy 

nem tudnak róla. A szülők, mint gyerekeik jogainak legfőbb őrei, kötelesek mindezt 

figyelembe venni. 

 

Kezdjük a gyermekjogi kihívással. A gyermekjogok bizonyos hierarchiája nem kérdéses: 

mindent meg kell tennünk, hogy megelőzzük az életveszélyt. Mégis történnek 

balesetek és incidensek, és a gyermekek olykor – sajnos – meghalnak. Ugyanakkor 

megtanítjuk a gyerekeket bizonyos készségekre, például, hogy megelőzzük, hogy elüsse őket 

egy autó, és lehetővé tesszük számukra, hogy mindennap elhagyják a házat. A média tele 

van történetekkel, amelyek arról szólnak, hogy a gyerekek – többnyire mentális – 

sérüléseket szereznek az online tevékenységek közben. Sokak szerint az a megoldás, hogy a 

gyermekeket meg kell akadályozni, hogy (legalábbis a szülők jelenlétükben) használják az 

internetet vagy bizonyos online eszközöket, például a közösségi médiát. De vajon ez a helyes 

megközelítés? A mi válaszunk határozottan: nem. 

A közlekedéshez hasonlóan meg kell tanítanunk gyerekeinket, hogyan ismerjék fel és 

kezeljék az online kockázatokat és kár hatásokat – és ezzel egyben biztosítjuk egy másik 

alapvető jogukat, az oktatáshoz való jogot. Olyan családi és iskolai környezetet kell 

biztosítanunk, ahol a gyerekek biztonságban érzik magukat, és tanácsot kérhetnek  a 

felnőttektől (elsősorban a szülőktől), ha kényelmetlenül érzik magukat, szomorúak vagy 

veszélyben vannak – így biztosítva a szeretetteljes és gondoskodó környezetben való 

nevelkedéshez való alapvető jogot. 

 

A kutatások megerősítették, hogy a mai gyerekek számára az online és offline jelenlét összeolvad, 

ezeket nem érzékelik az élet két különálló területeként. Az online eszközök és 

különösen a közösségi média platformot biztosít az összejövetelekre, a közösségi élet 

szervezésére, a véleménynyilvánításra és vitára, a látókörük szélesítésére és az őket körülvevő 

világ megismerésére. Ezért a gyermekjogi szervezetek kiemelték az online hozzáférés 
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fontosságát – így biztosítva számos alapvető gyermekjogot, mint például a 

szólásszabadsághoz való jogot, a békés gyülekezéshez való jogot, és ismét az oktatáshoz való 

jogot. Amikor a jogszabályok, a család vagy az iskola megpróbálja megakadályozni a 

hozzáférést, mindezeket a jogokat megsértik, miközben cselekedeteik semmiképpen sem 

igazolhatóak az ártalom megelőzésével, mint arányos elemmel. Fontos megemlíteni, hogy a 

felnőttek hozzáférése az elektronikus postafiókokhoz, a közösségi médiafelületekhez és más 

személyes online terekhez, valamint a legtöbb, úgynevezett szülői felügyeleti eszköz szintén 

sérti a magánélethez való alapvető jogot.  

A gyermekjogok alapelve, hogy szorosan kapcsolódnak a gyerek fejlődő képességeihez. Az 

elmúlt 20–30 évben Európában a gyermekeket – nagyrészt az amerikai befolyás miatt – egyre 

kevésbé tartják alkalmasnak, hogy gyakorolják jogaikat. Térjünk vissza az közlekedési 

példához. A 19. század végén az autókat annyira veszélyesnek tartották, hogy a városokban a 

sofőr köteles volt felbérelni egy futárt, aki veszélyt jelző zászlóval a kocsi előtt futott (és ezzel 

együtt nevetségesen lassan is kellett vezetnie). Ma már sokkal több, sokkal gyorsabb autó van 

az utakon, az emberek mégis úgy döntöttek, hogy nem zárják be a gyerekeiket a házba, 

hanem megtanítják őket, hogyan kell biztonságosan átkelni az úton. Először együtt kelünk át, 

kézen fogva, és példát mutatva a gyereknek. Majd, miután körülnézett vagy ellenőrizte a 

közlekedési lámpákat, megkérjük a gyereket, hogy ő mondja meg, mikor lehet átkelni az úton. 

És 6 vagy 7 éves korban (igen, ez a megfelelő életkor, nem később, a gyerekek képesek rá!) 

elengedjük őket egyedül, mert tudjuk, hogy mindent megtanítottunk nekik. Hasonlóképpen 

az első online tapasztalatoknak is közöseknek kell lenniük, és a felnőtteknek (szülőknek és 

tanároknak egyaránt) példaképeknek kell lenniük a gyerekek számára. Ugyanakkor fontos 

olyan környezetet és gyakorlatot teremteni, amely lehetővé teszi, hogy a gyerek bármit 

megoszthasson, még azt is, ha rosszalkodott, szemtelen vagy egyenesen rossz volt, anélkül, 

hogy büntetéstől kellene tartania. A vacsoránál az asztal körüli szabad beszélgetések 

bizonyulnak erre a legjobb alkalomnak. Így tudni fogja, ha valami rossz történik velük online 

vagy offline, és jogaik megsértése nélkül bizalmi kapcsolatot építhet. 

 

A legtöbb felnőtt fél, hogy a gyerekeit online zaklatják, de két dolgot nem vesznek figyelembe. 

Az online zaklatás (majdnem) mindig az offline zaklató viselkedés kiterjesztése, és gyakran a 

zaklató embert is zaklatják. És sajnos azt is meg kell értenünk, hogy nem a gyerekek közötti 

zaklatás a legelterjedtebb. A gyerekeket leggyakrabban a tanárok és a családhoz tartozó, 
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megbízhatónak hitt felnőttek zaklatják, a baráti kör pedig a második a sorban. Nagy 

aggodalomra ad okot a pornográf tartalom, de ez már évtizedek, valószínűleg évszázadok 

óta így van. A gyerekek mindig megtalálták a módját, hogy felnőtt jelenléte nélkül is 

hozzáférjenek az ilyen tiltott tartalmakhoz. A harmadik aggályos terület az erőszakos 

tartalom. Ezen a területen a kutatási eredmények nem egyértelműek, de többségük szerint 

az erőszakos tartalom ritkán vált ki erőszakos viselkedést. Ugyanakkor az erőszakos játékok 

gyakran a bokszzsák szerepét töltik be. 

Ahhoz, hogy nagyszerű kormányos legyél, építs  bizalmi kapcsolatot gyerekeddel 

(gyerekeiddel), hogy mindig hozzád forduljanak a problémáikkal, bátorítsd a nyílt 

beszélgetéseket minden  témáról, ami érdekli őket, és légy követésre méltó 

példakép. 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

DIGITÁLIS 
VILÁGBAN 
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ESZKÖZÖK ÉS HARDVER 
 

 

 
A digitális világ mindennapi életünk központi eleme; a filmnézéstől a tanuláson át a 

hivatalos ügyek intézéséig, az eligazodás a digitális világban széles körben megkövetelt 

készség. A technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy számos eszközzel vegyünk részt 

ebben a világban. Bár folyamatosan új eszközöket és hardvereket fejlesztenek, a 

legfontosabbak a személyi számítógépek, a laptopok, a táblagépek és az okostelefonok. A 

digitális korszakban felnövő gyermekek számára ezek az eszközök az oktatási és közösségi 

mindennapok alapvető részévé válnak. 

 

A legtöbb szolgáltatáshoz kábeles (egyre ritkább), wifi- vagy adatkapcsolaton keresztül kell 

csatlakozni az internethez. Az utóbbiból kiindulva fontos figyelembe kell venni, hogy az 

adatkapcsolatok általában korlátozottak, és a készülék által letöltött vagy feltöltött 

adatmennyiségnek megfelelően kell fizetni. Ez általában egy SIM- kártyán keresztül működik, 

amelyet a telefonba vagy táblagépbe helyezünk. El kell döntenünk, hogy szeretnénk-e gyerekünk 

adatforgalma után fizetnünk, ami biztonságos, de olykor drága megoldás lehet. A másik 

megoldás a wifikapcsolat, amely lehet biztonságos vagy nyílt. Meg kell tanítania a gyerekeinek, 

hogy a nyílt wifi és a nyilvános hálózatok, amelyek jelszavát sokan tudják (mint például az iskolai 

hálózatok), általában ingyenesek, de ez azt jelenti, hogy mások, akikkel esetleg nem akartunk 

információkat megosztani, láthatja, hogy mit csinálunk a neten. 

 

Oktatási célokra az iskolák megkövetelhetik, hogy a gyerekek saját eszköz(öke)t hozzanak 

magukkal a tanórákra („BYOD"). Ilyen esetekben a szülőknek nemcsak arról kell 

gondoskodniuk, hogy a gyerekek rendelkezzenek olyan eszközzel, amellyel dolgozhatnak, 

hanem arról is, hogy az említett eszköz megfeleljen a 

célnak. Általában minél nagyobb teljesítményű és kifinomultabb egy eszköz, annál drágább. 

Bár egy általános oktatási környezetben valószínűleg nem lesz szükség csúcstechnológiás 

eszközökre, a gyerekek számára olyan eszközt kell biztosítani, amely alkalmas arra, hogy 

megszakítás nélkül a tanulásra összpontosíthassanak. A megfelelő eszköz kiválasztásában 

számos online útmutató nyújthat segítséget. Nem szabad alábecsülni, hogy egy jó eszköz 

mennyire fontos, hogy a gyerek a lehető legtöbbet tudja elérni a digitális tanulásban. 
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Bár természetes, hogy a gyerekek magukkal hozzák a saját tollukat és füzetüket, a BYOD-

irányelv körül sok vita folyik, különösen a digitális eszközök személyes jellegével kapcsolatos 

aggályok miatt. Felnőttként nem osztanánk meg mással az okostelefonunkat, és a legtöbb 

embernek hasonló érzései vannak a táblagépekkel vagy laptopokkal kapcsolatban is. A 

BYOD-irányelvnek sok érdeme van, egyértelműen pozitív a hatása a tanulásra, és ez felülírja 

a felmerülő aggodalmakat (pl. hogy tanulás helyett a gyerek játszik vagy a közösségi médiával 

fogallkozik), különösen, ha érdekes feladatokkal párosul. Lehetővé teszi azt is, hogy a diákok 

a tanórán kívül is folytassák, amin dolgoztak. Az inkluzív BYOD-irányelv érdekében az 

iskoláknak meg kell érteniük, hogy kinek van szüksége támogatásra az eszköz 

biztosításával, és ha digitális eszközöket használnak, akkor kölcsönzőt vagy hasonló 

megoldásokat kell biztosítani azok számára, akik nem tudnak eszközt vásárolni. A szülők 

kulcsszerepet játszhatnak egy ilyen kölcsönző létrehozásában, például, ha a munkahelyükön 

használt eszközöket biztosítanak. Az iskola számára ugyanilyen fontos 

fontos, hogy megértsék, kiknek nincs az iskolán kívül internet-hozzáférésük, és ennek 

megfelelően alakítsák ki digitális irányelveiket. A szülőknek hangot kell adniuk az internet- 

hozzáféréssel kapcsolatos aggályaiknak, ha az iskola nem veszi azt figyelembe. 

 
4 fő elemet kell figyelembe vennie, amikor gyerekének készüléket vásárol. Szinte lehetetlen 

mind a négynek megfelelni, ezért válassza ki, hogy melyik a legfontosabb a gyerek számára, 

attól függően, hogy milyen korú, milyen munkát fog végezni, és mennyire tud vigyázni a 

holmijára. 

 

TARTÓSSÁG 

 
Általában minél fiatalabb a gyerek, annál inkább gondolnia kell arra, hogy mennyire tartós a 

készülék. Még ha gyermeke angyal is, a kisebb gyerekek az osztályban nagyobb 

valószínűséggel verekednek össze. Az ütések, koccanások elkerülhetetlenek. A strapabíró 

készülék minőségi anyagokból készül, van némi súlya, és még jobb, ha fröccsenésálló. Laptop 

esetén ellenőrizze, hogy bírja-e a sokszori nyitást és zárást. 

 

HORDOZHATÓSÁG 

 
Ha gyermekének sokat kell cipelnie a készülékét az iskolába, az iskolából vagy az 

osztálytermek között, akkor célszerű a kicsi és könnyű eszköz. Egy 2 kilós laptop komoly teher 

a hátizsákban. Természetesen a kisebb készülék kis kijelzőt jelent. A 8 hüvelykes képátlójú 
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táblagép például túl kicsi lehet néhány oktatási alkalmazáshoz. 

 

 
 
MEGFIZETHETŐSÉG 

 
Nem szabad alábecsülni, hogy a szülők legnagyobb gondja általában az eszközök költsége. Minél 

idősebb a gyerek, annál több kiadást kell megfontolni. Az általános iskolások esetében a felső 

határ 600 euró körül legyen, míg egy 16 évesnek már jobban megéri egy 1500 eurós laptop. 

 

 
TELJESÍTMÉNY 

 
Minden eszköznek legalább arra képesnek kell lennie, hogy a gyerek böngészhessen az 

interneten és használhassa az alapvető alkalmazásokat. Az idősebb tizenéveseknek nagyobb 

erőforrásigényű gépekre van szüksége.  Nehézséget okozhat, ha az eszközeik régiek, olcsók és 

túl egyszerűek. Hacsak nem költünk nagy összegeket, a nagyobb teljesítmény általában 

rövidebb akkumulátor-üzemidővel jár, ezért győződjünk meg róla, hogy olyan készüléket 

vásárolunk, amely legalább hat órát kibír (kellemetlen lehet, ha az iskolában kell tölteni a 

laptopot). 

Ha a gyerekeknek saját eszközt biztosítunk, az azzal a kockázattal jár, hogy az egészségesnél 

több időt töltenek az ilyen eszközökön. A korlátlan képernyőidő jelentős hatással lehet a 

gyerekek közvetlen és jövőbeli egészségére. Különösen az 5 év alatti gyerekek esetében a 

képernyőidő tudatos szabályozására van szükség az indokolatlan károk megelőzése 

érdekében. 1 

 

A szülőknek tehát mérlegelniük kell, hogy mi a szükséges és mi a nem szükséges 

képernyőidő: a gyerek napi 4 órát csak a házi feladat elkészítése miatt tölt a képernyő előtt, 

vagy ebből 3 óra szabadidő? Ha az utóbbi a helyzet, akkor ez az idő ésszerű? Marad például 

a gyereknek elegendő ideje és energiája a sportolásra, alvásra és étkezésre? Az őszinte, nyílt 

és kétoldalú kommunikáció a szülők és gyerekeik közötti kulcsfontosságú az egyensúly 

megteremtésében (ahogyan a családi élet bármely más területén is). 

 

Fontos megérteni a különbséget a passzív képernyőidő, amikor a gyerek csak ül a képernyő 

előtt és nézi és az aktív képernyőidő között, amikor a képernyőt kommunikációra, 

információkeresésre, interakcióra stb. használja. A WHO ajánlásai figyelembe veszik ezt a 
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különbséget, és szigorú korlátozást javasolnak a passzív képernyőidőre, ám sokkal hosszabb időt 

ajánlanak, amikor aktív használatról van szó. Az is döntő fontosságú, hogy a szülők együtt vannak-e a 

gyerekkel a képernyő használatakor. Még a rajzfilmnézés is aktív képernyőidővé válik, ha közben 

beszélgetnek, eljátsszák a képernyőn történteket, közösen énekelnek és így tovább. 

 
Ezenkívül asználat minden esetben figyelembe kell venni a használat módját: a képernyő 

ne legyen túl erős fényű, a gyerek ne bámulja a képernyőt hosszabb ideig szünet nélkül, 

és a képernyő előtti fizikai helyzetnek ideálisnak kell lennie, ügyelve a megfelelő 

testtartásra, a derék megtámasztására, a kellő távolságra stb.). A gyermek „munkahelyi" 

környezetével kapcsolatos egészséges szokások elsajátítása segíthet megelőzni a későbbi 

egészségügyi és mozgásszervi problémákat. Az iskolás gyerekek esetében alapvető 

fontosságú a megfelelő tanulási környezet az iskolában és otthon is. A szülőknek 

figyelembe kell venniük, hogy a digitális technológia megváltoztatta az ezzel kapcsolatos 

követelményeket, és követelniük kell, hogy az iskolák is ennek megfelelően alakuljanak 

át. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325147/WHO-NMH-PND-2019.4-eng.pdf 
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A TANULÁSI PLATFORMOK 
 

 

 
Az oktatásban számos digitális eszközt használnak. Egyes esetekben ugyanazt az összetett 

platformot különböző célokra használják (pl. osztályon belüli kommunikáció, feladatok és 

megoldásaik megosztása, értékelés). Ha nagyon összetett platformot használunk, annak 

előnye az egyetlen hozzáférési pont, de potenciális veszélyt jelenthet, hogy egy 

adatkezelőnél túl sok információ gyűlik össze. Ugyanakkor több eszköz egyidejű használata 

több hozzáférési pontot jelent (potenciálisan különböző bejelentkezési adatokkal), és az 

adatok hordozhatóságának esetleges hiánya több munkát okozhat vagy kimaradó 

információkhoz vezethet. 

 

A platformoknak két fő típusa van, mindkettő széles körben elterjedt: 

 
• Kifejezetten az oktatás számára kifejlesztett eszközök 

• Általános eszközök, amelyek alkalmasak oktatási célokra, de nem 

kifejezetten erre a célra készültek. 

 

Néha az általános szolgáltatóknak vannak speciális oktatási platformjaik, de az adatkezelés 

gyakran még mindig a fő platformokhoz kapcsolódik (pl. Google Classroom). 

 
Az eszközök túlnyomó többsége valamilyen online platformon működik, ami azt jelenti, hogy 

az adatokat egy harmadik fél szerverére töltik fel, és azt az adott fél, azaz a szolgáltatást 

üzemeltető vállalat kezeli. A szülők számára alapvetően fontos, hogy megértsék, mi történik 

a gyerekeik által megosztott adatokkal, akár érzékeny, személyes adatok, például nevek, 

fényképek vagy e-mail címek, vagy nem érzékeny adatok, például iskolai írásbeli feladatok. 

Ezeket az információkat azonban gyakran nagyon nehéz megszerezni. Amikor olyan platformokról 

van szó, amelyeket az iskola használni kíván, a szülők kérhetik és kell is kérniük, hogy az iskola 

nyújtson ezzel kapcsolatban információkat. 

Amikor olyan platformokról van szó, amelyeket a gyerekek saját céljaikra szeretnének 

használni, vagy amelyeket a szülők szeretnének használni a gyerekeikkel, ezeket az 

információkat tudatosan kell keresni. 

 

Nehéz jól ismerni az összes elérhető platformot, de az iskolai környezetben van 

néhány fontos elem, amelyet figyelembe kell venni. Ha az iskola nem ad tájékoztatást ezek 
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bármelyikéről, a szülőknek kell feltenniük az erre vonatkozó kérdéseket. Néhány fontos 

szempont: 

• A választott platform teljesen működőképes díjfizetés nélkül? Ha van lehetőség ingyenes 

használatra, vannak reklámok vagy egyéb kereskedelmi elemek, amelyekről tudnia kell? Ha 

nem ingyenes, ki fizet, figyelembe véve az inklúziós szempontokat? 

 

• A platformot az egész iskolára kiterjedően lehet használni? Ha nem, valóban 
szükséges használni? 

 
• Ha az egyik platformról egy másikra váltanak, van elegendő információ, amely 

bizonyítja a váltás szükségességét? Hogyan kerülnek át a váltás előtt gyűjtött adatok (pl. 

a gyerekek korábbi munkái) az új platformra? 

 

• Milyen lehetséges előnyei és veszélyei vannak egy adott platform használatának? 

 
Az oktatás digitalizációjának szakértői a COVIDEA2 és a Digital with Purpose3 

kezdeményezéshez rendelkezésre álló különböző platformok viszonylag átfogó listáját 

gyűjtötték össze. A lista a dokumentum végén, mellékletként található. A lista összeállítása 

2021-ben történt, így előfordulhat, hogy a nemrégiben megnyitott platformok nem 

szerepelnek benne. 

 
 

 
 

 
2 https://www.foggs.org/covidea/ 
3 https://digitalwithpurpose.org/ 

http://www.foggs.org/covidea/


Útmutató kormányosoknak | Közösségi 
média 

Oldal 19 

 

 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA 
 

 

A digitális világban kevés a mozgástér a közösségi médiaplatformok körül. A személyes 

kommunikáció, a marketing és a legtöbb más terület szerves részét képezik. 

A közösségi médiaplatformok olyan online platformok, amelyek teret biztosítanak a tartalmak 

megosztására és megtekintésére. A megosztott tartalmak formája, módja és nyilvánossága 

nagymértékben eltér a különböző platformokon. A legfőbb jellemzőjük azonban az, hogy minden 

felhasználó ugyanolyan típusú tartalmakat oszthat meg egymással, amelyeket más felhasználók is 

láthatnak. 

A gyerekek egyre kisebb korban kezdenek ilyen platformokkal foglalkozni. Míg néhány 

évvel ezelőtt a (pre)tizenévesek voltak a közösségi média legfiatalabb célközönsége, és kevés 

tartalom szólt nekik, ma már egész platformok sikerrel működnek csupán az általános iskolás 

korú gyerekek körében. Emiatt a szülőknek tudniuk kell, hogy mi a közösségi média, és milyen 

előnyökkel és kockázatokkal jár. 

Az első döntés, amelyet ideális esetben a gyerek és a szülő közösen hoz meg, hogy a 

gyermek milyen életkorban regisztrál a közösségi médiában. Sok platform a COPPA nevű 

amerikai törvény (Európában nem érvényes) előírásait alkalmazza, és ennek értelmében 

nem engedi a 13 év alatti gyerekek regisztrációját. Ezért a szülőknek fontos döntést kell 

hozniuk. Amikor gyerekük regisztrálni kíván, beleegyezhetnek abba, hogy a gyermek születési 

dátumát megváltoztassák, vagy elutasíthatják a regisztrációt, mielőtt 13 éves lenne. Fontos 

tudni, hogy az a szülő, aki nem járul hozzá a korai regisztrációhoz, valószínűleg egyszerűen 

csak nem tud majd arról, hogy gyermeke regisztrált, ezért célszerű a korai regisztrációhoz 

hozzájárulni (de nem proaktívan felajánlani). Ez lehetővé teszi, hogy a szülő részt vegyen a 

gyerek közösségi média felfedezésében. Ugyanakkor ez aggályokat is felvet a későbbi 

felhasználás tekintetében. Mivel a legtöbb platform nem teszi lehetővé a születési dátum 

megváltoztatását, a gyerekek a tényleges 18. születésnapjuknál korábban férhetnek hozzá 

felnőtt tartalmakhoz, például fizetős szolgáltatásokhoz vagy korlátlan meghívásokhoz 

különféle eseményekre. 

A szülőknek gyerekeikkel együtt kell megtanulniuk a közösségi média tiszteletteljes 

használatát. Ennek egyik aspektusa, hogy szülőnek nincs joga azt követelni a gyerekétől, 

hogy ossza meg vele bejelentkezési adatait,  mivel ez sérti a gyerek magánélethez való jogát. 

Ha a gyerek önként megosztja a belépési adatait a szülővel, akkor azt mértéktartóan kell 

használni, és el kell kerülni mindenfajta ellenőrzést. Egy másik szempont a szülő és gyerek 
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közti interakció a közösségi médiában. Általánosságban elmondható, hogy általában 

rendben van, ha "lájkoljuk" a gyerekünk posztját, vagy a posztokat, amiben ő is meg van jelölve, de 

kerülni kell az „anyáskodó" vagy „apáskodó" megjegyzéseket. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez 

nem magánbeszélgetés, és a legjobb, ha minden online interakciót offline egyeztetünk, mielőtt 

közzétesszük. 

 
Egyes platformok, mint például a Facebook és a Twitter, számos különböző típusú tartalom 

megosztását teszik lehetővé. A szöveges bejegyzésektől a képeken át a videókig a 

felhasználók bármilyen tartalmat létrehozhatnak és megoszthatnak, amennyiben az adott 

platform feltételei ezt lehetővé teszik. Más platformok, mint például a YouTube és a TikTok, 

inkább a videós tartalmakra specializálódtak: a felhasználók videókat oszthatnak meg és 

nézhetnek meg, és a videók alatt a kommentszekcióban kommunikálhatnak másokkal. 

 

A közösségi médiának két fő aspektusa van, amellyel a szülőnek tisztában kell lennie: mit láthat a 

gyerek és mit oszthat meg. Ami az első szempontot illeti, sajnos a potenciálisan káros vagy 

zavaró tartalmak nem ismeretlenek a közösségi médiában. Például gyakran kerülnek fel ezekre a 

platformokra erőszakot bemutató és szexuális tartalmú képek. Különböző életkorokban a 

gyermek számára többé-kevésbé megfelelő lehet, ha ilyen tartalmakkal szembesülnek. Egy 13 

éves gyerek talán már tudja, hogy nem szabad rákattintania az egyértelműen erőszakos videóra, 

de egy kisgyerek véletlenül is találkozhat olyan tartalommal, amely felzaklathatja. 

 

A második szempont, hogy a gyerek mit oszt meg. Általános szabály, hogy bármi, amit az 

interneten megosztott, örökre "ott marad. A cigánykerekezésről készült videó megosztása 

teljesen ártalmatlan lehet. Ugyanennek a videónak megosztása személyes adatokkal, 

például cím- vagy hitelkártyaadatokkal a háttérben, sokkal veszélyesebb. 

 

Ezért a szülőknek meg kell győződniük arról, hogy a gyerekek tisztában vannak a megosztott 

információk lehetséges következményeivel. A személyes információk megosztása ugyanolyan 

káros lehet, mint egy olyan videó megosztása, amelynek célja, hogy nevetségessé tegyen 

valakit.  A gyereknek otthon meg kell tanulnia, hogy miért kell mindkettőt elkerülni. 

Ugyanakkor a szülőnek is tisztában kell lennie azzal, hogy a közösségi média akkor is 

kockázatot jelenthet, ha a gyereke nem használhatja: a gyerekről szóló tartalmakat a 

beleegyezése nélkül is megoszthatják. Ezenkívül a társak által gyakorolt nyomás könnyen 

átcsaphat zaklatásba, ha a gyerek az egyetlen a csoportjában, akinek nem engedélyezett a 

közösségi média használata. 
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További fontos szempont, hogy mit oszt meg a gyerek és hogy kivel osztja meg. A felhasználók 

gyakorlatilag minden közösségi médiaplatformon megváltoztathatják az adatvédelmi 

beállításokat. Ez befolyásolja, hogy ki láthatja és/vagy ki lépet interakcióba a tartalommal. A 

szülők meg kell bizonyosodni róla, hogy a gyerekek értik, hogy kivel osztanak meg tartalmakat, 

és hogy ez milyen hatással lehet. A közösségi médiában ma megosztott videó egy évtized múlva 

újra felbukkanhat, és lehet, hogy már nem lesz olyan aranyos vagy vicces. 

 

Meg kell említeni továbbá a grooming jelenségét: a gyereket felnőttek kereshetik meg 

online, akik megpróbálnak érzelmi kapcsolatot létesíteni vele, gyakran szexuális visszaélés 

vagy más bűncselekmény céljából. Ezért fontos, hogy a szülő és gyereke között nyílt 

kommunikáció legyen a gyerek baráti körét illetően, hogy a gyanús új barátokról beszélni 

lehessen. Fontos, hogy ez a nyílt kommunikáció ítélkezésmentes legyen, hogy a gyerek 

feltehesse az online interakciókkal kapcsolatos aggályait vagy kételyeit – így potenciálisan 

megelőzve a groomingot. 

 

Szélsőséges esetekben, például a szigorúan felnőtt tartalmakkal való foglalkozás 

megakadályozására számos platform lehetővé teszi a szülői felügyelet telepítését, de ezek 

némelyike nem felel meg a gyermekjogi előírásoknak, ezért óvatosnak kell lenni a 

használatukkal. 4 Egyes platformok beépített rendszerekkel is rendelkeznek a kiskorúak 

védelmére. A Snapchat például csak a felnőttek profiljait engedi nyilvánosan láthatóvá tenni 

mindenki számára. Ez a beállítás a gyerekek számára nem elérhető. A platform egy 

továbbfejlesztett szülői felügyeleti központot is bevezetett, ahol a szülők ellenőrizhetik, hogy a 

gyerekek kivel kommunikálnak, de azt nem, hogy miről. 5 Ettől függetlenül a legjobb és 

legbiztonságosabb módja, hogy csökkentsük a gyerekeket fenyegető kockázatokat, a nyitott 

és őszinte online kommunikáció. 

 

A felnőtt tartalmakról szólva meg kell említenünk a pornográf tartalmakat – bár ezek nem 

csak a közösségi médiában vannak jelen. Sok szülő számára az egyik legfőbb aggodalom, 

hogy a gyerek az interneten keresztül pornóval találkozhat. Bár a kutatási eredmények nem 

egyértelműek az ilyen tartalmak okozta esetleges károk kapcsán, a gyerekek nagy 

valószínűséggel mindenképpen találkoznak ilyen tartalmakkal – a szülő tudtával vagy 

anélkül, hogy a szülő tudna róla. Ha a szülő beszél a szexszel kapcsolatos érzékeny témákról 

és a pornóval kapcsolatos problémákat is megvitatja velük, nagyobb valószínűséggel előzheti 

meg a károkat, mintha megtiltaná az ilyen tartalmakat. 
 

 

4 Ezek a platformok főként az Egyesült Államokban működnek, ahol a gyermekek jogait nem védi az ENSZ-egyezmény, míg minden más országban védik 
őket. 

5 https://snap.com/en-US/safety-and-impact/post/family-center 
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DIGITALIZÁCIÓ ÉS ALAPVETŐ KÉSZSÉGEK 
 

 

 
Az olvasás, az írás és a számolás a legtöbb egyéb készség alapjának számít, legyen szó akár 

tudományos, akár hétköznapi készségekről. Ezért minden pedagógus és a szülők számára is 

fontos szempont, hogy a digitalizáció ne akadályozza ezeknek a készségeknek a fejlesztését. 

Ezzel kapcsolatban sok aggodalom merül fel, amelyet gyakran a tömegmédia cikkei táplálnak. 

Ez érthető, különösen, amikor egyre több gyerek, bár jár iskolába és befejezi az alapfokú 

iskolai tanulmányait, megfelelő szintű alapkészségek nélkül távozik onnan. 6 

 

Ritkán említik azonban, hogy a digitális technológia, ha jól használják, támogathatja e készségek 

elsajátítását. Léteznek adaptív programok, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerek gyakorolhassa 

a fejlesztendő területeket. Emellett számos program játékos módon kínál készségfejlesztést és 

gyakorlást, ami vonzó a gyerekek számára. A gamifikált megoldások (amelyek játékszerű 

funkciókkal is rendelkezhetnek, de ez nem feltétlenül jellemző) hatékonyak, mert sokak számára 

érdekesebbek, és a gamifikált tanulási megoldások többsége digitális. 

 
 

DIGITÁLIS OLVASÁS   

 
A digitális eszközökön történő olvasás, valamint a képernyő- és internethasználat olvasásra 

gyakorolt hatása körül sok vita van. A két fő, látszólag ellentétes üzenet nem mond ellent 

egymásnak. Egyrészt egyértelműnek tűnik, hogy a gyerekek kevesebb könyvet olvasnak, mióta 

digitális eszközöket használnak. Másrészt sokkal több, főként rövidebb szöveget olvasnak, ha időt 

töltenek az interneten. Több a gyakorlati hasznú olvasás, és kevesebb a művészi igényű 

szövegeket olvasása. A gyerekeket egyre kevésbé érdeklik a hosszú szövegek, amelyek 

nyelvezete gyakran nehezen érthető. Ugyanakkor a mindennapi olvasási feladatok online 

elvégzése sokszor tartalmaz kiegészítő információkat, alternatív megjelenítési formákat, például 

hangos felolvasást vagy egyszerűsített szöveget. A szülőknek is oda kell figyelniük, hogy 

irodalmi szövegeket mutassanak gyerekeiknek. A legjobb megoldás, ha mindennap hangosan 

olvasnak nekik, és ezt a szokást jóval azután is megtartják, hogy a gyerekek megtanultak 

olvasni. Ez nagyon könnyen mindennapi szokássá válhat a családban. 

 

 
6 Ez a Világbank által a „Globális tanulási válság" témakörben közzétett kutatás eredménye. 
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A digitális eszközön való olvasás számos előnnyel jár, különösen, ha ismerjük a beépített 

támogató eszközökkel, és azokat is használjuk. Először is, beállíthatjuk a betűtípust és a 

betűméretet. Ez nem csak azoknak segít, akiknek látási nehézségeik vannak, hanem azoknak 

is hasznos lehet, akik diszlexiások. Bizonyított, hogy az úgynevezett sans-serif betűtípusok 

(pl. Arial, Calibri vagy Open Sans), ahol a betűknek nincs talpa, könnyebben olvashatóak 

számukra. Sok készülék rendelkezik felolvasó funkcióval, amely segít az olvasónak egy-egy 

nehezebb vagy összetett szó helyes kiejtésében. Hasonlóképpen vannak beépített 

enciklopédiák vagy szótár funkciók, amelyek segítik az összetett vagy idegen nyelvű 

szövegek olvasását. 

 

Ugyanakkor úgy tűnik, elegendő bizonyíték van arra, hogy a könyv képernyőn történő olvasása 

kevésbé vezet a szöveg mélyebb megértéséhez és a szövegben való elmélyüléshez. Nem 

világos azonban, hogy ez igaz-e az e-könyvolvasón való olvasásra is, és hogy az eredmények 

összefüggésben vannak-e azzal, hogy a számítógépen billentyűzettel magunk előtt, gyakran 

sok oldalt, köztük a közösségi médiát és/vagy e-maileket megnyitva, és nem olvasó pozícióban 

elhelyezkedve olvasunk, vagy valóban azzal függ össze, hogy nem papír alapú könyvben látjuk a 

szöveget. A legjobb, ha a gyerekeknek mindkét lehetőség adott: a 

papíralapú és az eszközön történő olvasás. 
 

 

ÍRÁS   

 
Egy másik zűrzavaros terület az írás. Kell-e még mindig kézírást tanítanunk? Szükséges-e 

megtanítani a gyerekeknek a billentyűzet helyes használatát, mintha gépírók 

volnának? A második kérdésre a válasz nem, bár sok iskolában már a kisebbeknek is 

biztosítanak ilyen oktatást. A legtöbb gyerek magától is nagyon gyorsan megtanul gépelni, 

és a saját maga által kitalált rendszer nem rosszabb, mint a „gépírós" változat. 

 

Az első kérdésre a válasz kettős. Vannak olyan megközelítések az olvasás- és 

írástanításban, amelyek eleinte csak a nyomtatott nagybetűk írását tanítják a 

gyerekeknek. Szükség van erre a készségre, hogy fel tudja jegyezni a gondolatait vagy 

bizonyos információkat, hiszen gyakran előfordul, hogy nem áll rendelkezésre 

érintőképernyő vagy billentyűzet, így ez feltétlenül szükséges. Ugyanakkor nincs 

egyetértés abban, hogy szükséges-e a kézírást is megtanítani mindenkinek. A 

finommotorika fejlesztésének ugyan fontos eleme, de az fejleszthető rajzolással vagy festéssel, 

akár hímzéssel is. Ugyanakkor úgy tűnik, van összefüggés a kézzel jegyzetelés és a jobb, tartósabb 

tanulás között, és a kézírás általában gyorsabb, mint a nyomtatott nagybetűs írás. Egyre 
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kevesebben osztják meg a kézírásukat, így még csak most fog kiderülni, hogy elég- e, ha a saját 

„kézírásunkat" el tudjuk olvasni. Ez a kézírástól való fokozatos eltávolodás nem új keletű, és nem 

a digitális korban született. A kézírás jelentősége a nyomdagép feltalálása óta egyre csökkent, és 

ezt a folyamatot az írógépek bevezetése felgyorsította. 

 
A digitális írás támogathatja a helyes helyesírást, ha jó helyesírás-ellenőrzőt használ. 

Ugyanakkor a prediktív beviteli módszerek és az automatikus javítás miatt kevésbé fontos a 

helyesírás megtanulása. Valószínűleg azonban mindenkinek vannak vicces tapasztalatai az 

automatikus javítással, ezért még mindig hasznos megtanulni a helyesírást  legyen szó gépelt 

vagy kézzel írott szövegről. 

 
 

ARITMETIKA   

 
Bár a digitális korszak olyan eszközöket hozott, amelyek gyakran elvégzik helyettünk a 

számításokat, még mindig szükséges az alapvető számolási készségek elsajátítása és 

használatuk gyakorlása. Mindannyian találkoztunk már olyan pénztárossal, aki a gépre 

hagyatkozik, amikor egy 4,50-be kerülő termék kifizetésekor 50 centet ad vissza az 5 eurós 

bankjegyéből. De azt is tapasztaltuk már, hogy a túl nagy bizalom beviteli hibával párosul (50 

eurós bankjegyet jelez 5 eurós helyett), ami veszteséghez vezet akár a vásárló, akár a 

pénztáros számára. Azt is egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy valakinél nincs annyi 

készpénz, hogy az összes, kosarába tett élelmiszert ki tudja fizetni. Ennek elkerülése 

érdekében fontos, hogy megtanítsuk a becslést. Mivel egyre több pénzügyi termék válik 

elérhetővé online, a százalékos arányok, árfolyamok és hasonló fogalmak megértése 

rendkívül fontos. A lista még jóval hosszabb lehet. 

 

A digitális eszközök, az életkornak megfelelő programok élvezetessé tehetik a számtan 

tanulását, lehetővé téve, hogy elszakadjunk a széles körben elterjedt hiedelemtől, hogy a 

matematika nehéz tantárgy. Számos olyan eszköz támogathatja a tanulókat azokon a 

területeken, amelyeken támogatásra van szükségük, játékos vagy kevésbé játékos 

gyakorló feladatokkal, és időt takarítva meg azzal, hogy nem kell annyit gyakorolni, 

amiben a tanuló már jó. A digitális technológia lehetővé teszi, hogy a készségek elsajátítása 

nem iskolai módon történjen, gyakran nem is nevesítve a készségfejlesztés területet, hanem például 

a törteket játékos formában tanítva. 



Kódolás 

 

 

KÓDOLÁS 
 

 

 
A digitális eszközök programjai kódon alapulnak. A háttérben futó kódot a 

fejlesztők írják. A kódot lényegében az adott eszköz olvassa be, amely aztán  

a kódban szereplő utasításoknak megfelelően cselekszik. Egy böngésző vagy videójáték 

elindításától a használatán át egészen a bezárásáig vagy befejezéséig a kód határozza 

meg, hogy mit és hogyan csinál egy program. 

 

A kódolás megtanulása nagy előnyökkel járhat. Nemcsak a munkaerőpiacon keresett 

készség, hanem a logikus gondolkodás gyakorlati alkalmazását is megköveteli, és a 

problémamegoldó gondolkodásmód elsajátítására ösztönöz. Ezért nagyszerű, ha már 

fiatal korban elkezdjük tanulni. A kódolásból gyakran már a korai szakaszban is zseniális 

megoldások születnek, például a kisebb, egyszerű feladatok automatizálása. 

 

A szülőktől természetesen nem várható el, hogy megtanuljanak kódolni, csak mert a 

gyermekük ezt teszi. Ha azonban megértik a kódolás alapjait, vagy megkérik a gyereküket, 

hogy mutassa meg nekik, min dolgoznak, az növelheti a szülő és a gyermek közötti 

bizalmat és nyitottságot. Emellett a szülők azt is megtapasztalhatják, hogy a kódolás alapjai 

segítenek, hogy új nézőpontból közelítsék meg a problémákat, és csiszolják a logikájukat. 

 

Számos, gyerekeknek szóló kódolási program nem kapcsolódik kifejezetten a számítógépes 

programozáshoz vagy programozási nyelvekhez, hanem a logikus gondolkodás és a tervezési 

folyamatok tanításának egyik módja. Sok mindennapi helyzetben jól jöhet, például a heti 

menü megtervezése is történhet kódolás formájában. Sok kisgyerek először játékos formában 

ismerkedik meg a kódolással, gyakran képernyő nélküli digitális eszközökkel, amelyek közül 

jelenleg a legnépszerűbbek a Bee-Bots és a Lego Robotics. Sok iskolában futnak ilyen 

programok. A kódoláshoz szükséges szisztematikus gondolkodás különösen előnyös a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára. A Bee-Bottal való tanulástól azonban még nem lesz 

mindenki számítógépes programozó. 

 
 Oldal 37 
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JÁTÉK ÉS TANULÁS 
 

 

 
Az oktatási és társadalmi felhasználás mellett az interaktív szórakoztatás a digitális világ 

másik (bár nem feltétlenül különálló) lehetséges felhasználási módja. Számtalan játék 

érhető el tableten, laptopon és okostelefonon. ía játékok egy része online, másik része 

offline. 

 

Az online játékokat a legtöbb esetben más játékosokkal együtt játsszák: például két 

focicsapat játszik egymás ellen, mindkettőt egy-egy valódi személy irányítja, otthon, egy 

képernyő előtt. 

A játékosok gyakran szöveges üzeneteken és „voice chat"-en (lényegében a játékba integrált 

telefonhívásokon) keresztül kommunikálhatnak, még akkor is, ha nem ismerik egymást. 

Ez nagyszerűen segítheti a nyelvtanulást és a szociális készségeket is, mivel a gyerekek 

lehetőséget kapnak, hogy együttműködjenek olyanokkal, akik esetleg másképp 

gondolkodnak, vagy teljesen más nyelvet beszélnek. 

 

Az offline (és néhány egyedül játszható online) játékban az egyetlen valódi személy, aki 

aktív a játékban, a felhasználó, bár lehetnek előre programozott karakterek, akikkel 

kapcsolatba lehet lépni. 

Egyre több játékban a mesterséges intelligencia („AI") lehetővé teszi, hogy az előre 

programozott karakterek reagáljanak a felhasználó viselkedésére, és így dinamikusan 

alakítsák a világot. 

 

Mind az online, mind az offline játékok hatalmas tanulási lehetőségekkel rendelkeznek. 

A problémamegoldástól a kreatív gondolkodáson át a csapatmunkáig vagy az idegen 

nyelv elsajátításáig a különböző játékok segíthetnek, hogy a tanulás szórakoztató 

legyen, és olyan készségek fejlesztését is lehetővé teszik, amelyek elsajátítására az 

iskolák általában nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel. 

 

Jelenleg talán a legismertebb példa erre a Minecraft, amely az offline és online játékot is 

lehetővé tesz. A felhasználó nyersanyagokat gyűjthet, házakat építhet, és felfedezhet egy 

hatalmas világot, amelynek saját története van. A felhasználók a tóparti háztól kezdve a 

lebegő kastélyig bármit felépíthetnek közösen. Ehhez azonban meg kell 

tervezniük az útjukat, ki kell osztaniuk a feladatokat, és együtt kell működniük az előrehaladás és 
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a problémák megelőzése érdekében. Ezek mind felbecsülhetetlen értékű készségek – és egy 

életre szólnak. Ezeket sokkal könnyebb önkéntes, szórakoztató módon elsajátítani, mint az 

iskolapad mögött. 

 

Bár a játékok ugyanolyan kockázatokat rejtenek magukban, mint a fentebb tárgyalt 

közösségi média (információk megosztása és interakció idegenekkel), felbecsülhetetlen 

értékűek lehetnek a gyermekek számára. 

Az egészséges játékszokások jótékonyan hathatnak a gyerekek tanulására, és felkelthetik az 

érdeklődésüket olyan területek iránt is, amelyekről korábban nem hallottak (mint például a 

régészet). 

 

Azonban a közösségi médiához hasonlóan a játékok is függőséget okozhatnak az ilyen 

tendenciákra hajlamos embereknél. A szülőknek tudatosan kell figyelniük gyermekeik 

játékszokásaira, hogy ne alakuljanak ki negatív szokások. Bár ezt többnyire könnyű megelőzni 

– különösen úgy, hogy többféle tevékenységet biztosítunk a gyerekek életében –, a 

játékfüggőséget (csakúgy, mint bármely más, például a közösségi médiafüggőséget) nehéz 

leküzdeni. El kell ismerni a játékok potenciális előnyeit, de a megfelelő helyen kell kezelni: a 

szórakozás egyik formája, amely nem lehet fontosabb, mint az egészség és a mindennapi 

kötelezettségek. Fontos azonban azt is megemlíteni, hogy ha alkalmanként valaki egész nap 

számítógépes játékokat játszik (pl. egy különösen viharos napon), az még nem vezet 

függőséghez. 

 
Természetesen vannak játékok, amelyek nem minden korosztály számára alkalmasak. A 

valósághű játékok felzaklathatják a gyerekeket, és néhány rejtvényalapú játék egyszerűen túl 

bonyolult lehet. A mikrotranzakciókkal (amelyek a játékon belüli előnyökért kis összegért 

történő vásárlások) a gyerekek akaratlanul is pénzügyi problémákat okozhatnak a 

családjuknak, ezért a szülőknek ébernek kell lenniük, hogy gyerekük hozzáfér-e online 

áruházakhoz. Ezenkívül egyes játékok loot boxokat tartalmaznak, amelyekben véletlenszerű 

virtuális tárgyakat vannak. Egyes országokben ezt a szerencsejátékhoz hasonlónak tekintik, 

és ennek megfelelően szabályozzák. 

 
Ugyanakkor egyes játékok olyan elemeket tartalmaznak, amelyek segítik a pénzügyi 

tudatosság fejlesztését, és ez olyan fontos kompetencia, amelyet gyakran nem fejlesztenek 

az iskolában. Sok játék lehetővé teszi a költségvetés kezelésének megtanulását, a 

pénzkeresés és a költekezés megértését, például a gyerek fejlesztheti a virtuális ruhatárát 

vagy eszközeit, ha elég virtuális pénzt keresel munkák elvégzésével. 
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A virtuális valóság alapú szórakoztatás kialakulóban lévő trendjét is szem előtt kell tartani. A 

VR- szemüvegek általában számítógépek vagy a játékkonzolok tartozékai, ezeken keresztül 

egyre több interaktív és nem interaktív szórakoztató tartalom érhető el. 

A gyerekek kísértésbe eshetnek, hogy belépjenek ezekbe a virtuális világokba, és ennek 

megfelelően követelik, hogy a szülők biztosítsák számukra a szükséges hardvert. A VR-nek 

általában magasak a belépési költségei (az eszközök és a digitális tartalmak drágák), és gyakran 

nehezebben navigálható, mint a „hagyományos" kiegészítők, például a nyomtatók, ami 

megnehezítheti a szülői felügyeletet. 

 
A VR-szemüvegek más digitális eszközökhöz képest más szintű elmélyülést biztosítanak, mivel a 

szemüveg viselése közben a virtuális tér tűnik a felhasználót körülvevő tényleges térnek. A 

gyerekeket Emlékeztetni kell, hogy bármennyire valóságosnak tűnik, a virtuális valóság nem igaz. 

Ráadásul, mivel a felhasználók a használat során nem látják a környezetüket, a VR-szemüveg 

használata balesetveszélyes. 

 
A fentieket figyelembe véve a szülőknek alapszinten meg kell ismerniük, hogy gyerekeik 

mivel játszanak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a játék biztonságos. Ezen túlmenően 

a gyermek érdeklődési körének megismerése segíthet a szülőknek, hogy jobban 

megismerjék a gyereküket, ami pozitívan befolyásolja a kapcsolatukat. Amennyiben a szülő 

szeretne egy lépéssel továbbmenni, és együtt játszani a gyermekével, ez a kötődés olyan 

formája lehet, amelyet még a távolság sem akadályoz meg. 
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KRITIKUS GONDOLKODÁS ÉS TÖMEGMÉDIA 
 

 
A digitális világban korábban elképzelhetetlen ütemben történik az információk közzététele és 

megosztása. 

Ha a világ bármely pontján történik valami figyelemre méltó esemény, a világ másik felén 

perceken belül elérhetővé válhat az erről tudósító tömegtájékoztatás. A televízió, a rádió és 

az internet (különösen a közösségi média) révén a hírek rendkívül gyorsan terjednek. 

Ráadásul az internet ellenőrizetlen és decentralizált jellege lehetővé teszi, hogy 

gyakorlatilag bárki megoszthassa gondolatait és nézeteit – még ha helytelenek vagy akár 

veszélyesek is. 

 

Az online elérhető információk óriási mennyisége miatt a kritikus gondolkodás, a képesség, 

hogy bármely információforrás megbízhatóságát és igazságtartalmát értékelni tudjuk, 

létfontosságú. Ezt a készséget nemcsak a gyerekeknek, a felnőtteknek is meg kell tanulniuk 

és rendszeresen használniuk kell. A kritikus gondolkodás hiánya például radikális nézetek 

elfogadásához vagy veszélyes irányzatokhoz vezethet. 

 
A hírek és más információforrások valóságtartalmát nehéz lehet megítélni. A Facebook 

például hírhedt arról, hogy nem tesz lépéseket az álhírek ellen. 7 A szülőknek különösen 

ébernek kell lenniük a fiatal közönséget célzó trendekkel kapcsolatban. A TikTokot például 

kritikával illették, mert nem ellenőrizte kellőképpen az életveszélyes tartalmakat 

népszerűsítő, gyerekeknek szóló videókat. 8 A kritikus gondolkodást már fiatal korban 

ösztönözni és gyakorolni kell, hogy tudatos – és biztonságban élő – polgárokat neveljünk. 

 
A gyerekek csak akkor tudják fejleszteni ezt a készséget, ha hangot adnak kételyeiknek, 

aggodalmaiknak vagy ha nem értenek bizonyos információkat. A családi környezet 

létfontosságú a kritikus gondolkodás ösztönzésében, beleértve a szülők döntéseinek 

megkérdőjelezését, ha a gyerek nem ért egyet. Bár a szülőknek természetesen nem kell 

mindig egyetérteniük a gyerekek érveivel, a kritikai gondolkodás fejlesztését elősegítő nyílt 

és őszinte környezet kialakításában rendkívül fontos, hogy meghallgassák őket. 
 

7 h t t p s : / / w w w . f o r b e s . c o m / s i t e s / t r a v e r s m a r k / 2 0 2 0 / 0 3 / 2 1 / f a c e b o o k - s p r e a d s - f a k e - n e w s - 
f a s t e r - t h a n - a n y - o t h e r - s o c i a l - w e b s i t e - a c c o r d i n g - to-új-kutatás/ 
8 https://www.nytimes.com/2022/07/06/technology/tiktok-blackout-challenge-deaths.html 

http://www.nytimes.com/2022/07/06/technology/tiktok-blackout-challenge-deaths.html
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A szülők gyakran csak saját magukra számíthatnak a kritikai gondolkodás fejlesztésekor. A 

kutatási eredmények azt mutatják, hogy a tanárok nem túl jók a kritikai gondolkodásban, 

például kevésbé tudják elválasztani a tényeket a véleménytől, mint a lakosság általában. A szülők 

különféle játékokat játszhatnak a gyerekeikkel, hogy elősegítsék a kritikai gondolkodás képességét, de 

tudnunk kell, hogy a felnőttek általában nem jók ezen a téren. A közös játék mind a szülők, mind a 

gyerekek készségeinek fejlődéséhez vezethet. Számos online kezdeményezés létezik több nyelven, 

amelyek segítségével tesztelhetjük, hogy jól tudjuk-e megítélni a tömegmédia tartalmak helyességét. 

Ugyanakkor olyan offline tevékenységeket is kipróbálhatunk, mint például viták vagy közös 

kirándulások tervezése, hagyva, hogy a gyerekek információkat gyűjtsenek. 
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ZAKLATÁS ÉS INTERNETES ZAKLATÁS 
 

 
Az emberek hajlamosak megítélni egymást és barátságtalanul viselkedni. Ez alól a gyerekek 

sem kivételek.  A leggyakoribb, hogy zaklatják, sértegetik, fenyegetik vagy kényszerítik egymást 

valamilyen vélt státuszért vagy egyszerűen csak szórakozásból. 

A digitális világ még összetettebbé és szélesebb körűvé teszi ezt a problémát. Az internet 

lehetővé teszi, hogy idegenek virtuálisan kapcsolatba lépjenek egymással. Az online vitákban 

az anonimitás és az álnevek miatt a felhasználóknak – olykor az adott platform feltételei ellenére –, 

elrejthetik valódi személyazonosságukat. Egy ilyen álarc mögül az internetes zaklatás sokkal 

kíméletlenebb és bántóbb lehet, mintha az elkövetőnek tartania kellene a lehetséges 

következményektől. 

Az internetes zaklatás számos formát ölthet; a lehetőségek gyakorlatilag – és sajnos – 

végtelenek. Az osztálytársak vagy a csapattársak csúnya pletykákat terjeszthetnek, vagy 

megalázó képek kerülhetnek nyilvánosságra. Fenyegetéseket lehet privát üzenetekben 

megfogalmazni, vagy szélesebb körben megosztani. 

Természetesen az, hogy az internetes zaklatás milyen mértékben történik nyilvánosan, 

befolyásolja, hogy a szülő milyen könnyen értesül róla. A gyerekek megtarthatják maguknak a 

kínos magánüzeneteket, de ha egy iskolai csoportban történik a fenyegetés, a tanárok 

értesíthetik a szülőt. A szülőknek fel kell készülnie az ilyen hírek fogadására és kezelésére, 

mert az internetes zaklatás széles körben elterjedt és szinte lehetetlen megelőzni. 

Az internetes zaklatás gyakorlatilag bármilyen digitális környezetben előfordulhat: az online 

osztálytermektől a videójátékokon át a közösségi médiáig. A szülőknek tehát tudatában kell 

lenniük a nagyon is reális lehetőségnek, hogy gyerekük az online töltött idő alatt egyszer majd 

szembesül a jelenséggel. Ilyen esetekben a gyerekeknek a szülőhöz kell fordulniuk vigaszért 

és/vagy segítségért. Ehhez ismét a nyílt és őszinte kommunikáció a kulcs. 

A szülők azzal a helyzettel is szembesülhetnek, hogy saját gyerekük internetes zaklatásáról 

értesülnek. Ilyen esetekben meg kell beszélni a zaklatás által okozott károkat, nehogy máskor is 
előforduljon. A gyerek viselkedése a kortársak nyomására történhet, ami nem mentség, de 
gyakran magyarázatot ad a zaklatásra. 

A zaklatás azonban tanult viselkedés, amelyet a gyerekek leggyakrabban olyan felnőttől 

tanulnak, akiben megbíznak, akár egy tanártól. Az internetes zaklatást általában megelőzi az 

offline zaklatás, leggyakrabban a leendő zaklató részéről, és gyakran egy tanár által. Ebben a 

tekintetben fontos, hogy a szülő tudja, hogy a gyermekei kikkel töltenek időt – és hogy 

nagyjából mit csinálnak együtt. A szülőnek azonban nem szabad minden egyes részletet 

kifaggatni, mert ez valószínűleg hazugsághoz vezet. 
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MI A TEENDŐ ÚJ FEJLEMÉNYEK ESETÉN 
 

 

 
A szülőknek szánt jelenlegi segédanyagot 2022 őszén véglegesítettük. Mire Ön ezt olvassa, már új 
eszközök terjedhettek el, amelyeket „mindenki" használ, új területek digitalizálódhattak. 

Néhány tipp, hogy miként tájékozódhat:  

 
• Nézze meg az ügyfélszolgálati oldalakat, és különösen a „szülőknek" szóló részt. Ne 

habozzon írásban kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal, ha bizonytalannak érzi 

magát. 

 

• Konzultáljon a tanárral, ha új eszközt vezetnek be az iskolában, és győződjön meg róla, 

hogy tudják a választ a kérdéseire – vagyis tudják, hogy mit akarnak használni. Ha a 

tanároknak nincsenek válaszai, ne járuljon hozzá az új technológia használatához. 

 

• Keressen támogatást szülői csoportokban. 

 
• Fedezze fel együtt a gyerekével – lehet, hogy ő jobban tudja használni, és ha 

megkéri, hogy magyarázza el a használatát, akkor maga is elgondolkodik rajta. 

 
• Ha valamiről a tömegtájékoztatási oldalakon olvas, győződjön meg róla, hogy a források 

megbízhatóak, és a cikkben bemutatott elemeket az újságíró nem ragadta ki a 

szövegkörnyezetből. Legyen tisztában vele, hogy a cikkcímek gyakran félrevezetőek, 

hogy kellően vonzóak legyenek. 
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DIGITÁLIS KAPCSOLATOK AZ ISKOLA ÉS A SZÜLŐK KÖZÖTT 
 

 

 
A digitális eszközök megkönnyítik a kétirányú kommunikációt az iskola és a szülők között. 

Sok iskola olyan kommunikációs irányelveket vezetett be, amely biztosítja az online és 

offline, valamint a valós idejű és aszinkron kommunikáció közötti egyensúlyt. (A SAILS 

projekt keretében az iskolavezetők számára elérhető forrás segíti az iskolákat ebben. Az 

iskolavezetőknek javasolhatja, hogy olvassák el ezt a részt). 

 

A digitális technológia megoldhat számos kihívást, mint az időhiány vagy hogy a szülők nem 

beszélik a tanárok által használt nyelvet. Azonban egészséges egyensúlyra van szükség, mivel 

a digitális kommunikáció még nem érte el azt a szintet, amely lehetővé tenné a személyes 

találkozás helyettesítését. Még a legjobb telekonferencia-eszközök sem képesek közvetíteni 

például a testbeszédet. 

 

A kommunikáció is felgyorsult, ami sok kellemetlen pillanathoz és helyzethez vezet. 

Mindenekelőtt nehéz várni és lecsillapodni. Ha fizikailag is be kell menni az iskola épületébe, 

akár pár perc séta időt adhat a gondolkodásra, és sokkal nyugodtabbak lehetünk, mint ha 

azonnal felhívjuk a tanárt. Persze egy ilyen séta során is megnőhet a stressz-szint, de 

általában jobb, ha nem cselekszünk hirtelen felindulásból. 

 

A tanároknak és a szülőknek is gyakran nehézséget okoz, hogy szabályozzák magukat, és ne 

várják el a másiktól, hogy a nap 24 órájában rendelkezésre álljon. Ezért célszerű közösen 

létrehozni egy magatartási szabályrendszert, amely meghatározza, hogy a szülőknek és a 

tanároknak mikor kell telefonon elérhetőnek lenniük, milyen gyorsan és milyen módon kell 

reagálniuk egy szöveges üzenetre vagy e-mailre, és mit kell azonnal közölni. Ha már van ilyen 

szabályrendszer, gondoskodni kell arról, hogy ezeket a kölcsönös megállapodásokat mindkét fél 

betartsa. 

 

A digitális technológiák lehetővé teszik a valódi részvételt és a kétirányú kommunikációt. 

Az iskolák gyakran úgy gondolják, hogy kommunikálnak, amikor csupán információkat 

küldenek, például hírlevél formájában. Ez nem kommunikáció, és a szülőknek világossá kell 

tenniük ezt úgy, hogy kérdéseket tesznek fel, reagálnak az ilyen hírlevelekre, és 

rákényszerítik a tanárokat a megfelelő kétirányú kommunikációra. Megfontolandó kérdés, 

hogy mikor kell az összes szülőt bevonni és mikor csak a szülők egy csoportját. Sok 
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országban a szülők WhatsApp-on vagy Facebook-csoportokban kommunikálnak, és a tanár 

kihagyása komoly kihívássá válik az iskolák számára, mivel gyakran nemcsak a tanár háta 

mögött beszélnek, hanem a megbeszéléseket részleges információkra alapozzák, vagy néha 

minden információ nélkül folytatják le. 

 
A szülő-iskola kommunikáció másik fontos eleme a gyerek. Mivel ez a forrás a gyermekjogi 

megközelítést támogatja, határozottan javasoljuk a "semmi róluk nélkülük" irányelv 

bevezetését, így a gyerek mindig jelen van a személyes vagy virtuális kommunikációban. A 

tanároknak kellemetlen, ha a szülők a hátuk mögött beszélgetnek róluk, de a gyerek számára 

sem jó érzés és szintén nem előnyös, ha kimaradnak az ilyen megbeszélésekből. A 

gyerek jelenléte minden szülő-tanár interakcióban gyakran villámhárítóként is szolgál, 

hiszen a felnőttek óvatosabban fogalmazzák meg üzeneteiket. 
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AZ ISKOLA ÉS A CSALÁD KÖZTI KAPCSOLATOT TÁMOGATÓ 
PLATFORMOK 

 
 

 

 
Sok iskola vezetett be kommunikációs platformokat, hogy tájékoztassa a szülőket az 

osztályzatokról és az iskolában tárgyalt témákról, számba vegye a hiányzásokat, és 

hogy üzeneteket küldhessenek egymásnak. Egyes esetekben országos 

kezdeményezések indultak egy adott platform használatára. Egy ilyen eszköz használatakor 

jogi és oktatási megfontolások merülnek fel. 

 

Először is, ha egy iskola ilyen platformot kíván bevezetni, be kell szereznie a szülői 

hozzájárulást és a gyerekek hozzájárulását, hogy személyes adatokat adjon meg a 

platformszolgáltatónak. Ehhez világos képet kell nyújtani az adatkezelésről: ki működteti a 

platformot, milyen szerveren tárolják az adatokat, kik férhetnek hozzá a szülők és a gyerekek 

adataihoz. Előfordult, hogy a szülők az adatkezeléshez való hozzájárulás kifejezett 

megtagadásával megakadályozhatták egy ilyen adatvédelmi aggályokat kiváltó platform 

bevezetését (mert a kormányzat így hozzáférhetett volna az érzékeny adatokhoz). Az ilyen 

konfliktusok megelőzhetők, ha a szülőket bevonják a platform kiválasztásába, és részletes 

tájékoztatást nyújtanak a fent említett témákról. 

 
Fontos tudni, hogy az iskola nem tárolhat olyan adatokat a gyermekről vagy a szülőkről, 

amelyek nem feltétlenül szükségesek. Ez a GDPR-ban rögzített európai adatvédelmi 

szabályozás egyik fő elve. Az adatok és információk kezelése azon az alapon, hogy „egyszer 

szükség lehet rá”, szigorúan tilos. És ezt az elvet mindig figyelembe kell venni, amikor 

bármilyen információt, fájlt vagy adatot töltünk fel egy ilyen platformra. 

 

Az oktatási megfontolások összetettebbek. A régi típusú bizonyítványok vagy az üzenőfüzetek 

nagyon fontos szerepet töltöttek be a szülő-gyermek kommunikációban. A gyerekeknek az 

iskolából hozott eredményeket bátran meg kellett osztani a szülőkkel, még ha rossz hír volt is, 

és ha jó hírt hoztak, közösen ünnepelhették az eredményt. 

Ha a platformok lehetővé teszik, hogy a szülő még azelőtt megtudja ezeket a híreket, mielőtt 

találkozna gyermekével, ezek a pillanatok elvesznek. Emellett a kontextusból kiragadva, anélkül, 

hogy lehetőséget adnának a megbeszélésre és magyarázatra, az ilyen hírek hirtelen és csak 23 

órával azután teszi elérhetővé az ilyen információkat a szülő számára, hogy a gyerekkel 

megosztották, így a gyereknek lehetősége van személyesen megosztani azokat a szülővel. 
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Ha ez nem így van, akkor tanácsos megállapodni a gyerekkel, hogy mindig csak együtt lépnek be 

a platformra (vagy akár át is adhatja a hozzáférési kódot gyermekének, ahogyan a segédanyag 

egyik szerzője tette), és kialakíthatnak ebből egy rituálét. 

 

Ha a platformot arra használják, hogy a szülőtől azt kérjék, küldjön be bizonyos dolgokat 

az iskolába, feladatokat osszanak ki vagy befizetéseket kérnek, akkor a korábban említett 

magatartási szabályrendszer része kell, hogy legyen, hogy mennyi idő áll ilyenkor a család 

és az iskola rendelkezésére. 

Előfordul, hogy az ilyen a platformokat néha vészhelyzetet jelző üzenetekre használják (pl. 

bezárt az iskola egy nagyobb vízszivárgás miatt). Mivel a családokat nem lehet arra kötelezni, 

hogy minden reggel belépjenek a platformra, erre más kommunikációs eszközöket kell 

használni, és az üzenet kézbesítését valahogyan igazolni kell. Ha például WhatsApp-csoportot 

használnak ilyen vészhelyzetekre, és a feladó látja, hogy számos családot nem értek el, az iskola 

nem küldheti haza a gyerekeket, akik mégis megjelennek. 
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GDPR ÉS EGYÉB GYERMEKJOGI AGGÁLYOK 
 

 
Alapszabályként az ENSZ gyermekjogi egyezménye minden gyermek számára biztosítja a 

véleménynyilvánítás jogát, és kötelezi a felnőtteket, hogy biztosítsák véleményük 

meghallgatását. Ezért nemcsak a „semmit róluk nélkülük" elv következetes alkalmazása 

fontos, hanem az is, hogy minden, a gyermeket érintő információt az életkorának 

megfelelő, a gyermek számára érthető és hozzáférhető módon fogalmazzunk meg. 

 
Amint azt a későbbiekben a forrás jogszabályi elemzésében látni fogja, az Európai Unió 

általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) jogalkotói nem vették részletesen figyelembe a 

gyermekek jogait. Ugyanakkor biztosítják a gyermekek számára a hozzájáruláshoz való 

jogot, érettségüktől függően. Általános szabályozásként a gyermekek egy bizonyos 

életkortól, tagállamtól függően 13 és 16 év között, szüleik nélkül is adhatnak hozzájárulást 

az adatkezeléshez, de a rendeletből következik – különösen, hogy az EU valamennyi 

tagállama ratifikálta az ENSZ gyermekjogi egyezményét is –, hogy már ezt az életkort 

megelőzően is szükséges a közös hozzájárulás. 

 

Sok európai iskola kér általános hozzájárulást a gyermekről készült fényképek és videók 

tanév közbeni felhasználásához. Ez azonban nem elfogadható gyakorlat, és volt már néhány 

bírósági ügy, amely bebizonyította ennek helytelenségét. A gyermek beleegyezésére van 

szükség, és a szülői beleegyezés csak a GDPR által szabályozott beleegyezési korhatár alatt 

válik érvényessé. Tekintettel a gyerekek érettségére, célszerű minden egyes fénykép 

felhasználásához külön-külön hozzájárulást kérni, ha a fényképek vagy videók felhasználása 

feltétlenül szükséges. 16 év felett egyáltalán nincs szükség szülői beleegyezésre. A gyermeket 

azonban megilleti az úgynevezett elfeledéshez való jog, így akár évek múlva is kérheti az 

iskolától mint adatkezelőtől egy adott fénykép eltávolítását. Mivel nehéz biztosítani, hogy egy 

fotó vagy videó teljes mértékben eltávolításra kerüljön az internetről, jobb, ha csak olyan 

fotókat vagy videókat használunk, amelyeken nem látható felismerhető gyermek, és 

amelyeken csak tárgyak, hátak, lábak, kezek láthatók. 

 

Egy másik fontos gyermekjogi aggály a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos. Bár kiskorúak 

esetében a szülők járnak el, a gyermekek a jogok birtokosai. Így egy gyermek által készített 

rajzot, festményt, verset, szöveget stb. nem lehet szabadon felhasználni, a gyermek 

(visszavonható) beleegyezését és a szülő hozzájárulását kell beszerezni, például hogy az iskolai 

honlapon egy nyilvános képgalériában meg lehessen osztani. 
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RÉSZVÉTELI DÖNTÉSHOZATAL 
 

 
A szülők már régóta követelik, hogy részt vehessenek az iskolai döntéshozatali rendszerekben. 

A digitális technológia ezt látszólag megkönnyíti, mivel nagyon egyszerű közvélemény- 

kutatásokat, felméréseket és hasonló eszközöket létrehozni. A szülőknek három fő 

szempontot kell figyelembe venni ezen a területen. 

 

1. A döntéshozatalban való valódi részvételhez megfelelő tájékoztatásra van szükség. 

Ezért fontos, hogy a tények minden szülő számára hozzáférhető nyelven álljanak 

rendelkezésre. Azon szülők számára, akik nem beszélik elég jól az oktatás nyelvét, a digitális 

technológia könnyű megoldást biztosít a mesterséges intelligenciát alkalmazó fordításokkal. 

Ugyanakkor sok esetben inkább nyelvi regiszter jelent problémát, ezért a tanároknak, az 

iskolavezetőknek és a szülői vezetőknek ügyelniük kell, hogy ne használjanak szakzsargont, 

vagy jól magyarázzák meg azt. 

 

2. A részvételi döntéshozatalhoz megbeszélésre és vitára van szükség, a szavazás csak 

ezután következhet. A valódi vitához személyes találkozók kellenek, mivel a kommunikáció 

többnyire nem verbális. Ezért, bár csábító a találkozókat online felmérésekkel helyettesíteni, 

ezzel elveszítjük a részvételi elemet. 

 

3. Hasonló módon kell elősegíteni a gyermekek részvételét a döntéshozatalban. A 

maguk számára részvételi jogot követelő szülőknek gyermekeik számára is követelniük 

kellene ugyanezt a jogot. 



Útmutató kormányosoknak| E-portfóliók 39. 
oldal 

 

 

E- PORTFOLIÓK 
 

 

 
Az e-portfóliókat egyre szélesebb körben használják, hogy megmutassák a szülőknek, mi 

történik az iskolában. Ha jól alkalmazzák ezeket, akkor nagyon fontos formatív értékelési 

eszközt jelentenek, amely megmutatja, hogyan fejlődtek a gyerek képességei a tanév során. 

Kiindulópontként az e-portfólió tartalma csak a gyerek és a tanár számára elérhető. 

A szülővel való megosztásuk nem ad okot aggodalomra, de ha bárki mással, pl. osztálytársakkal, 

más tanárokkal vagy akár a nyilvánossággal megosztjuk ezeket, az már teljesen más kérdés. Ez 

azt jelenti, hogy a szülőknek, mint a gyermekjogok őrzőjének, figyelemmel kell kísérniük, hogy 

ki férhet hozzá az e-portfóliókhoz. Ha online megosztásra kerülnek, akkor a fent említett 

adatvédelmi ellenőrzés alkalmazandó. 

 

Az e-portfóliók általában olyan munkákat tartalmaznak, amelyeket a gyermek gyakorlásként készített 

a tanév során. Ez azt jelenti, hogy a legtöbbjük a készségek fejlődésének szakaszait mutatja. Még ha a 

gyermek a tanév vagy a tanulási egység végére valami „tökéleteset" is készít, az oda vezető utat, a 

portfólió többi részét biztosan nem kell másoknak is látnia. 

Ideális esetben a gyermeknek csak ideiglenesen kellene megosztania az ilyen munkákat a 

tanárokkal és a szülőkkel. Ha egy teljes tanítási cikluson keresztül elérhető, akkor abból azt is látja 

a gyermek, hogy mennyit fejlődött. Az e-portfólió tartalmának megosztása tehát kényes 

kérdés. A legjobb, ha úgy kezeljük, mintha fizikailag is létező dosszié lenne. 
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AMIKOR A SZÜLŐK KÉPZIK A TANÁROKAT 
 

 

 
A legtöbb európai országban a tanári kar elöregedését láthatjuk. Ugyanakkor a digitális korban 

született emberek gyerekei elérték az iskoláskort és már ők járnak iskolába. Ezek a szülők, az 

úgynevezett digitális bennszülöttek, szinte mindig jobban ismerik a digitális technológiák 

használatát, mint a tanárok, akik a legtöbb esetben digitális bevándorlók. Sok szülő olyan 

munkakörben dolgozik, ahol még jártasabbá válik ezen a terepen. A tanárok és a szülők közös 

érdeke, hogy a gyerekek érdekében együttműködjenek a technológia lehető legjobb 

felhasználásában. 

 

Ha az otthon és az iskola között magas szintű a kommunikáció, és a szülőket a tanárok 

egyenrangú partnereknek tekintik (ahogyan az kívánatos lenne), akkor az ilyen típusú 

tanulásnak természetessé válik. Amikor az iskolavezetők megtervezik a tanároknak kínált 

szakmai továbbképzési programokat, a szülőket mint oktatókat vagy trénereket is figyelembe 

kell venni. 

Szülőként legyen proaktív, keresse meg az iskola vezetőjét vagy a tanárokat, és ajánlja fel 

szakértelmét. Ahhoz, hogy gyermeke tanárának oktatójává vagy trénerévé váljon, képzésre 

lehet szüksége. 

Ilyen képzések a szülői szervezeteken keresztül érhetőek el, például a Parents International (e 

segédanyag szerzője) partnerei által. 

 

Ugyanakkor azon is el kell gondolkodnia, hogy a saját gyermeke vezesse a képzést 

vagy a tréninget, és ezt a tanároknak is felajánlhatja. 
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MIT VÁRHAT AZ OKTATÁSI SZAKEMBEREKTŐL 
 

 
Egy olyan iskolában, amely a szülőkkel (és a gyerekekkel) kialakított partnerségen alapul, 

elvárható a tiszteletteljes megközelítés. Egy ilyen szemléletű iskolában az iskola ajtajainak – 

mind fizikai, mind virtuális értelemben – nyitva kell állniuk. Ideális esetben ez azt jelenti, hogy 

ott bármikor szívesen látják Önt, de a digitális valóságban be kell tartani a közösen 

megállapított határokat, különösen az időt illetően. Egyes országok korlátozó intézkedéseket 

vezetnek be, ami azt jelentheti, hogy az ajtó fizikailag nyitva áll a gyerekek és a tanárok 

számára az iskolán kívüli tevékenységekhez, de az iskolán belül nincs erre lehetőség. A 

digitális hozzáférésben azonban nincsenek ilyen jogi korlátozások. 

 

Egyre több iskolában feltételezhető, hogy a tanárok képzésben részesültek, hogy tudatosabbak 

legyenek a sokszínűséggel, a szülők igényeivel és szerepével, valamint általában a család és a 

közösség oktatásban betöltött szerepével kapcsolatban. Az is feltételezhető, hogy tisztában 

vannak a gyermekek sajátos szükségleteivel, és az általánosítás helyett inkább az egyéni 

szükségleteket veszik figyelembe. Ha ez nem így van, kezdeményezhet ilyen képzéseket az 

iskola vezetőjénél. 

 

Elvárhatja, hogy az iskola és tanárai egyenrangú partnerként kezeljék Önt, tudását és 

szakértelmét igénybe vegyék az iskolában, személyes tapasztalatai fontosak legyenek 

számukra, és Önnel együtt kell dolgozniuk gyermeke legjobb tanulása és fejlődése, 

valamint a társadalom és a helyi közösségek érdekében. 

 

Janet Goodall (2017) a következőképpen foglalta össze a szülő-tanár kapcsolatok fő elveit: 

 
1. Az iskolai személyzet és a szülők részt vesznek a gyermek tanulásának támogatásában. 

2. Az iskolai személyzet és a szülők nagyra értékelik a tudást, amelyet mindketten ebbe a 
partnerségbe visznek. 

3. Az iskolai személyzet és a szülők párbeszédet folytatnak a gyermek tanulásával 
kapcsolatban. 

4. Az iskolai személyzet és a szülők partnerségben támogatják a gyermek és egymás 

tanulását. 

5. Az iskolai személyzet és a szülők kölcsönösen tiszteletben tartják egymás 

legitim tekintélyét és szerepüket a tanulás támogatásában. 
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SAILS A GYERMEKE ISKOLÁJÁBAN – 
KÖZÖSSÉGI ÁL-HÁLÓZAT 

Az online közösségek a kezdetektől kulcsszerepet játszottak az internet fejlődésében. 

Napjainkban nemcsak az e-mailt előzték meg az online kommunikáció domináns 

formájaként, hanem mindenféle kommunikációs igényt igyekeznek lefedni, a 

mikrointerakcióktól (pl. a jelenlét jelzése vagy értékelés „Like", „+1" vagy szavazatok 

formájában) a valós idejű videókonferenciákig. A közösségi médiával kapcsolatban 

felmerülő kommunikációs forgatókönyvek közül azonban sok annyira új, hogy néha 

figyelmen kívül hagyják használatuk következményeit. Még sok a tennivaló a 

magánélet, a biztonság és a bizalom terén. A digitális írástudás, amely megfelelő 

formában tudja kezelni ezeket az új forgatókönyveket, a közösségi hálózati 

alkalmazások használatától fejlődik ki, mert nemcsak szilárd technikai ismeretekre, 

hanem sok gyakorlati tapasztalatra is szükség van. 

 

Az online adatvédelemmel kapcsolatos, érdemi workshopok tervezése több okból sem 

könnyű feladat. Először is, az online adatvédelmet gyakran a közösségi lét ellentétének 

tekintik, ami aláássa a közösségi média felhasználói élményét. A felhasználói adatvédelem 

megőrzését célzó minden intézkedés a használhatóság csökkenését jelenti ezekben a 

közösségi hálózatokban, és a felhasználók általában unalmasnak vagy idegesítőnek tartják 

ezeket. Másodszor, a játékos szemszögből tervezett adatvédelmi tananyagokat gyakran 

gyerekek vagy tizenévesek számára tervezik. Azonban nem csak ezek a korosztályok nem 

rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az adatvédelemmel kapcsolatban, az idősebb 

felhasználók – például a tanárok – hasonló problémákkal szembesülnek, és kényelmetlenül 

érezhetik magukat, ha gyermekközpontú anyagokkal kell tanulniuk. 

 

Ezért a SAILS programban részt vevő iskoláknak olyan interaktív társasjátékot kínálunk, amelyben 

a játékosok személyes perspektívából fejleszthetik online szociális készségeiket. Az InstaLab egy 

korábban kifejlesztett Instagram-szerű workshop, amely az online magánélettel foglalkozik. Fő 

újdonsága, hogy túlmutat a közösségi hálózatok használatának legjobb gyakorlataira vonatkozó 

interaktív leckék és feleletválasztós kérdések szokásos készletén. Az InstaLab pszichológiai 

befolyásolást tartalmazó stratégiai játékot kínál egy hamis közösségi hálózatban, amely 

szabadon választható játékmenettel működik. 

 

A pszichológiai befolyásolás – a számítógépes biztonsággal összefüggésben – olyan 

technikák összessége, amelyek célja, hogy az embereket manipulálják, és cselekvésre vagy 
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bizalmas információk felfedésére késztessék őket. A hackerek  ezeket a technikákat 

használják, hogy hozzáférjenek a technológiailag jól védett rendszerekhez (pl. tűzfalakhoz 

vagy más biztonsági megoldásokhoz). Kevésbé technikai szinten a pszichológiai 

befolyásolást idegenek vagy zaklatók is felhasználhatják, hogy hozzáférjenek az áldozat 

személyes adataihoz. A stratégiai játék – ebben az összefüggésben – olyan biztonsági 

kihívás, amelyben a játékosoknak ki kell használniuk a rendszer sebezhetőségeit, hogy 

hozzáférjenek. A stratégiai játékok gyakran kínálnak hamis szervereket, amelyeket 

növekvő nehézségű szinteken lehet megtámadni, hogy megkönnyítsék a hackerrel 

szembeni védekezés tanulási folyamatát (pl. Hackerslab). 

 

Hasonlóképpen, az InstaLab stratégiai játékában automatizált hamis közösségi profilokkal (más 

néven „közösségi botokkal") lépnek kölcsönhatásba a játékosok. Az ilyen szociális botokhoz 

kapcsolódó profilok minden információja fiktív, így az InstaLab játék során nem sérül egyetlen 

valós személy magánélete sem. Az InstaLab kihívásaiban a játékosoknak el kell sajátítaniuk a 

pszichológiai befolyásolás technikáit, hogy megoldják a feladatokat. Így, ahogyan az etikus 

hackerképzéseken is történik, miután játszottak ezzel a magánélethez kapcsolódó stratégiai 

játékkal, a játékosoknak könnyebb lesz azonosítaniuk a helyzeteket, amikor a valódi közösségi 

hálózati alkalmazásokban valaki rossz szándékkal használná ugyanezeket a módszereket velük 

szemben. 

 

Ha részletesebben is érdekli a játék, kérje meg gyermeke tanárát, hogy biztosítson Önnek is 

hozzáférést, hogy betekintést nyerhessen a játékba. Ez biztonságos módja annak is, hogy 

gyermekével egy közösségi hálózat keretében, de védett környezetben gyakorolhassák a 

kommunikációt. 
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

Mint minden emberi jog, a gyermekek jogai is egy belső hierarchia alá tartoznak. Az élet védelme, hasonlóan 

az általános emberi jogokhoz, minden más joggal szemben elsőbbséget élvez. Úgy tűnik azonban, hogy a 

nemzeti és regionális szabályozók úgy vélik, abszolút szabadsággal rendelkeznek azon a téren, hogy a digitális 

környezetben a gyermekek jogainak milyen jelentőséget tulajdonítanak. A csupán kockázatmegelőzésre 

összpontosító megközelítés szem elől téveszti a gyermekek jogainak kiegyensúlyozott tiszteletben tartását. A 

kockázatcsökkentő megközelítéssel egyensúlyt lehet teremteni a különféle gyermekjogok között, miközben 

minimalizálni lehet a digitális környezetben a gyermekeket fenyegető kockázatokat is. 

 
Az alábbiakban a gyermekek internetes jogaira vonatkozó európai és nemzetközi szabályok áttekintése következik. 

 
 
 

EURÓPAI UNIÓ 

 

Általános adatvédelmi rendelet ("GDPR") 

 
A 2016-ban elfogadott GDPR az Európai Unió („EU") minden tagállamában közvetlenül alkalmazandó és kötelező 

erejű jogi aktus. A jelenlegi célok szempontjából a 8. cikk a leglényegesebb, amelynek címe: Az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos gyermeki hozzájárulásra alkalmazandó 

feltételek. 

 
A cikk lényegében 16 évben határozza meg a beleegyezési korhatárt online környezetben, bár a tagállamok 

számára lehetővé teszi, hogy ezt a korhatárt akár 13 évre is csökkenthessék. Így az EU tagállamai nem 

vezethetnek be alacsonyabb beleegyezési korhatárt. Ez a szabály gyakorlatilag megfosztja a szülőket a 

lehetőségtől, hogy saját gyermekeik érettségéről döntsenek, és hogy a gyermekek gyakorolhassák jogaikat, 

például a szabad véleménynyilvánítás jogát. 

 
A rendelet továbbá előírja, hogy az adatfeldolgozással összefüggésben a gyermekeknek szóló kommunikációban 

egyszerű, gyermekbarát nyelvezetet kell használni (12. cikk és (58) preambulumbekezdés). Valamennyi nemzeti 

felügyeleti hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a gyermekeket célzó online tevékenységekre (57. cikk). 

Úgy vélik, a gyermekek azért érdemelnek ilyen kiterjesztett védelmet, mert nem értik a személyes adatok 

megosztásának következményeit (38 preambulumbekezdés). 

 
A 16 éven aluliak esetében bizonyos oldalak használatának általános tilalma (mivel számos oldal nem használható 

adatfeldolgozás nélkül) a kockázatmegelőzés szélsőséges formája. Azt feltételezi, hogy a gyermekek nem képesek 

önállóan dönteni, és hogy minden kockázattól meg kell őket védeni, még számos olyan jog rovására is, amely 

elméletileg megilleti őket. 

 
A többi jogra gyakorolt lehetséges káros hatásokról nem esik szó, és nem is látszik, hogy az uniós jogalkotó 

tisztában lenne azzal, hogy tiszteletben kell tartania a gyermekek jogait. A kockázatmegelőzés nevében többek 

között a szólásszabadságot és az egyesülési jogot is gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják. 
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NEMZETKÖZI JOG ÉS IRÁNYELVEK 

 

Az ENSZ gyermekjogi egyezménye („UNCRC") 

 
Az ENSZ gyermekjogi egyezménye a legfontosabb és legszélesebb körű nemzetközi jogi eszköz a gyermekek 

jogaira vonatkozóan. Mint ilyen, a digitális kontextus szempontjából is nagy jelentőségű. Fontossági sorrend 

nélkül, a következő jogoknak van, illetve kellene, hogy legyen a legnagyobb hatása az online környezetben: 

 
• A szabad véleménynyilvánításhoz való jog (13. cikk). 

• A gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog (14. cikk). 

• Az egyesülési és békés gyülekezési szabadsághoz való jog (15. cikk). 

• A magánélethez való jog (16. cikk). 

• Az információhoz való hozzáférés joga (17. cikk). 

• Az oktatáshoz való jog (28. cikk). 

• A szabadidőhöz, a játékhoz és a kultúrához való jog (31. cikk). 

• A gazdasági, szexuális és egyéb kizsákmányolással szembeni védelemhez való jog (32., 34. és 36. 

cikk). 

 

 
Általános megjegyzés a UNCRC-hez 

 
2021-ben az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága általános megjegyzést fogadott el a gyermekek digitális környezetben 
érvényesülő jogairól. A bizottság négy alapelvet dolgozott ki, amelyek révén a gyermekek jogainak nemzeti szinten 
történő, kiegyensúlyozott védelmét kell elérni. 

 
Először is, az államoknak garantálniuk kell a diszkrimináció-mentességet. A gyermekeknek egyenlő és hatékony 

hozzáférést kell biztosítani a digitális környezethez. A gyűlöletkeltő kommunikáció vagy a technológiát használó 

tisztességtelen bánásmód szintén diszkriminatív bánásmódnak minősül. 

 
Másodszor, a digitális technológiákkal kapcsolatos nemzeti erőfeszítéseknek a gyermek mindenek felett álló 

érdekeit kell szem előtt tartaniuk. Az ilyen technológiák szabályozásának, tervezésének, használatának és 

kezelésének fő szempontja a gyermek mindenek felett álló érdeke kell, hogy legyen. Az államoknak 

konzultálniuk kell a gyermekjogi szervezetekkel. Fontos kiemelni, hogy a gyermekek jogait kellő súllyal kell 

figyelembe venni, beleértve az információkereséshez, -fogadáshoz és -közvetítéshez való jogot, nem csak az 

ártalomtól való védelemhez való jogot. 

 
Harmadszor, az államoknak meg kell védeniük a gyermekeket az életüket és fejlődésüket fenyegető kockázatoktól. 

Ezek a veszélyek a tevékenységek széles körét foglalják magukban, mint például az erőszakos tartalmak és a 

szerencsejáték. 

 
Negyedszer, az államoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyermekek a digitális technológiákon keresztül is kifejthessék 

véleményüket, és hogy ezeket a véleményeket tiszteletben tartsák. E terület szabályozása során az államoknak kellő 

figyelmet kell fordítaniuk a gyermekek aggályaira és véleményére. 
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Az általános megjegyzés kiemeli, hogy nemzeti szinten olyan szakpolitikákra és szabályokra van szükség, amelyek a 

gyermekek digitális környezetben érvényesülő jogaival foglalkoznak. 

Amint a fenti rövid összefoglalóból is kitűnik, az EGSZB (joggal) kritikusnak tartja, hogy az államok elismerjék a 

gyermekek valamennyi jogának relevanciáját a digitális világban. Az átfogó és széles körű kockázatmegelőzési 

megközelítések szembeszökően ellentétesek az olyan jogok szükséges tiszteletben tartásával, mint az 

információhoz való hozzáférés és a véleménynyilvánítás. 

 
Ha a szülő vagy a hatóság a kockázatmegelőzés nevében megakadályozhatja, hogy a gyermek digitális 

platformokat használjon, ez egyenértékű az említett jogok ellen irányuló frontális támadással, amelynek 

nincs érzékelhető oka. Amint azt az EGSZB kifejtette, az arányos védelemnek, a diszkrimináció-mentes 

bánásmódnak és a gyermek mindenek felett álló érdekének kell alapul szolgálnia a gyermekek online 

jelenlétével kapcsolatos döntéshozatalban. 

 
Az internet páratlan eszköz lehet a gyermekek jogainak érvényesítésében. A világhálón keresztül a szabad 

véleménynyilvánítás, a gondolatszabadság, az egyesülési szabadság, az információhoz való hozzáférés, a 

szabadidő, a játék és a kultúra szabadsága, valamint az oktatáshoz való jog olyan módon is előmozdítható, 

ami az offline világban nem lehetséges. 

 
A nyilvános fórumokon keresztül a gyermekek olyan formában és olyan közönség előtt fejthetik ki 

véleményüket, amelyre offline nem lennének képesek. A digitális oktatás révén nagymértékben javulhat a 

tanítás során használt anyagok, valamint a tanítási módszerek sokfélesége és minősége. A játékok a játék új 

formáit, valamint a játékos tanulást biztosítják, miközben gyakran a társaikkal való együttműködés és az 

információhoz való hozzáférés újszerű módjait is lehetővé teszik. 

 
Más jogok ezzel szemben veszélybe kerülhetnek a digitális környezetben. Különösen a magánélethez való jogot és a 

kizsákmányolás elleni védelmet kell szem előtt tartani. A fő tanulság azonban nem az, hogy ezeket a jogokat az 

előzőekben felsoroltak rovására kell védeni. Az ezeket érintő kockázatokat a lehető legnagyobb mértékben 

csökkenteni kell, garantálva az összes többi jog tiszteletben tartását, kivéve, ha az adott körülmények között ez 

nem lehetséges. Az élethez és a túléléshez való jogon kívül egyetlen más jog sem írhatja felül a többit gondos 

mérlegelés és – ha lehetséges – eseti értékelés nélkül. 

 

 
Az UNICEF vitairata 

 
Az UNICEF által a közelmúltban végzett kutatás az UNCRC bizottsága által javasoltakhoz hasonló elvek elfogadását 

javasolja az életkorhoz kötött eszközökkel biztosításával összefüggésben. Ezek a következők: 

 
Arányos és átlátható alkalmazás: az eszközök korhatárhoz kötését, amely valójában a szabad hozzáférés akadálya, csak 

akkor szabad alkalmazni, ha az szükséges és arányos, és az érintett gyermekek számára átlátható módon kell 

alkalmazni. 

 
Hozzáférés és befogadás: a gyermekek jogainak gyakorlását az online szférában nem szabad akadályozni, kivéve, 

ha bizonyítékokon alapuló kockázat áll fenn. Nem szabad a hozzáférést egyenesen megtiltani, ha kevésbé 

beavatkozó intézkedés is rendelkezésre áll. A fentieknek inkluzív, megkülönböztetéstől mentes módon kell 

érvényesülniük. 
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Irányítás: a korhatár-megállapítást (azaz a hozzáférés egy bizonyos életkorhoz kötését) a potenciális károk 

bizonyítása és a választott korosztályra vonatkozó érvelés alapján kell indokolni. Nemzetközi szinten nagyobb 

következetességre van szükség a szabályozásban a gyermekek jogainak védelme és érvényesítése érdekében. 

 
A kockázatmegelőzés nevében hozott átfogó tiltó intézkedések tarthatatlansága talán még az általános 

megjegyzésnél is hangsúlyosabb e kutatás vizsgálatakor. A gyermekjogok, egyszerűen fogalmazva, nem teszik 

lehetővé az általános intézkedéseket. Ez nem meglepő: az általános emberi jogok esetében ugyanilyen 

kiegyensúlyozottság szükséges. Legfőbb ideje, hogy az államok felismerjék, hogy a gyermekek jogai emberi jogok, és 

ugyanolyan elkötelezett és gondos egyensúlyozást érdemelnek, mint a „felnőttek jogai". 

 
Arányos, átlátható, hozzáférhető és inkluzív szabályozást és politikát kell kidolgozni a gyermekek online 

jelenlétével kapcsolatos területeken. A közösségi média bármilyen formában történő használatára vonatkozó 

általános korhatár-korlátozás például egyértelműen nem ilyen kiegyensúlyozott intézkedés. A 

döntéshozatalban a gyermekek jogainak tiszteletben tartása és védelme érdekében a kockázatcsökkentésnek, 

nem pedig a kockázatmegelőzésnek kell érvényesülnie. 

 

 

Nemzeti jogszabályi keret: Görögország 

 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzájárulás korhatára (GDPR, 8. cikk) 

 
Görögország úgy döntött, hogy online környezetben a gyermekek beleegyezési korhatárát a GDPR által előírt 

alapértelmezett küszöbérték alá csökkenti. Míg a rendelet előírja, hogy a tagállamok akár 13 éves korhatárt is 

bevezethetnek, Görögország nemzeti szinten 15 éves korhatárral hajtotta végre a rendeletet. 

 
A gyermekek online védelme és a szülői jogok: jog és politika 

 
Görögországban nem vezettek be külön törvényt az online gyermekvédelemről, sem a szülői jogokról és 

kötelességekről a fent említett összefüggésben. A gyermek érdekét mint fogalmat egyetlen kötelező erejű 

jogi aktus sem határozza meg. A hatályos jogszabályok az ENSZ gyermekjogi egyezményén alapulnak. 

 
A szülői felelősséget általában a Polgári Törvénykönyv határozza meg, és magában foglalja a gondozást, a 

védelmet és a nevelést. Ezek a fogalmak viszont alkalmazhatók a digitális környezetre. A szülőnek (vagy gyámnak) 

védenie kell a gyermek erkölcsi és anyagi érdekeit. Az előbbi, amely jelen vita szempontjából releváns, magában 

foglalja a pszichológiai és mentális egészséget, valamint az alapvető jogok védelmét, amelyek mindegyike 

rendkívül fontos az online környezetben. 

 
Érdekes, hogy a digitális környezetben viszonylag magas beleegyezési korhatár ellenére a görög jogrendszer 

rugalmas megközelítést alkalmaz a gyermek érettségének értékelésére a bírósági eljárásokban. Elismerik, hogy 

minden gyermek és így minden ügy is más és más, és ennek megfelelően nagyfokú rugalmasságot alkalmaznak a 

gyermek érettségének értékelésénél. Ez a rugalmasság egyértelműen hiányzik a kiskorúak online jelenlétével 

kapcsolatos megközelítésből. 

 
Számos különálló irányelv és szereplő vesz részt az online gyermekvédelmi erőfeszítésekben, például a görög 

állami iskolákból álló iskolahálózat az országban és külföldön. Alapelveik között szerepel a tanulók biztonságos 

internet-hozzáférése és a nem megfelelő tartalmakkal szembeni védelme. 1999 óta működtetnek egy 
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tartalomellenőrző szolgáltatást az interneten, amely a nemzetközi gyakorlatnak és a jogi követelményeknek 

megfelelő, biztonságos tartalompolitikát alkalmaz, de a szülők bevonása és a szülőket támogató látható 

tevékenység nélkül. 

 
Összességében, bár vannak jó gyakorlatokon alapuló erőfeszítések, más országokhoz képest kevesebb a kezdeményezés. 

 

Nemzeti jogszabályi keret: Magyarország 

 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzájárulás korhatára (GDPR, 8. cikk) 

 
Magyarország úgy döntött, hogy az online kontextusokban a gyermekek beleegyezési korhatárát a GDPR által 

előírt minimális küszöbérték fölé emeli. Bár a rendelet előírja, hogy a tagállamok akár 13 éves korhatárt is 

bevezethetnek, Magyarország a rendeletet nemzeti szinten úgy hajtotta végre, hogy nem adta meg a 

beleegyezési korhatárt. Így az ország a GDPR-ban szereplő 16 éves korhatár alapértelmezett szabályát vezette 

be. 

 
A gyermekek online védelme és a szülői jogok: jog és irányelvek 

 
Magyarországon nem született külön törvény az online gyermekvédelemről, sem a szülői jogokról és kötelességekről 

a fent említett összefüggésben. A hatályos jogszabályok az ENSZ gyermekjogi egyezményén alapulnak. 

 
2014-ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megalakította a Gyermekvédelmi Kerekasztal elnevezésű 

internetes gyermekvédelmi kezdeményezést. Az NMHH mellett működő tanácsadó testület feladata a gyermekek 

internetes védelmének előmozdítása és támogatása, az NMHH elnökének segítése. Bár jogilag kötelező erejű jogi 

eszközök elfogadására nincs hatásköre, a testület a biztonságos és gyermekbarát internethasználat legjobb 

gyakorlatát elősegítő ajánlások és kutatások kidolgozására összpontosít, előtérbe helyezve a szűrőszoftvereket és a 

szülők és a gyermekek digitális írástudását. Emellett az érintettek kapcsolatba léphetnek a testülettel, ha úgy vélik, 

hogy egy tartalomszolgáltatónál hiányosságokat tapasztalnak a gyermekvédelmi erőfeszítésekben. Ha például egy 

videómegosztó szolgáltatás kiskorúak számára korlátlan hozzáférést biztosít erőszakos tartalmakhoz, ezt jelenthetik 

a testületnek, amely megvizsgálhatja azt. 

 
Az igazgatótanács számos szakértőből áll, köztük pedagógusokból, az internetszolgáltatók szövetségének 

képviselőiből és gyermekbiztonsági szakemberekből. Az internetpiaci szakemberek és a gyermekvédelmi 

szakértők együttesen javasolhatnak tagokat az elnöknek a testület huszonegy helyéből nyolcra. 

 
A magyar online gyermekvédelmi erőfeszítéseket befolyásolja egy 2015-ben tartott nemzeti konzultáció 

eredménye, amelynek eredményei azt mutatták, hogy a válaszadók többsége azt szeretné, ha az internet 

semmilyen veszélyt nem jelentene a gyermekekre. Ennek eredményeként a kormány elindította a Digitális 

Jólét Programot. 

A program egyik alrendszere, nevezetesen a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája releváns a jelen 

szempontjából. A Stratégia hangsúlyozottan utal az online létező kockázatok megelőzésére és a gyermekek 

védelmére mindenféle fenyegetéstől. Emellett célja, hogy a gyermekeket, a szülőket és a pedagógusokat is 

felvértezze az értékteremtő és kultúraközvetítő internethasználathoz szükséges ismeretekkel és készségekkel. 

Az online gyermekvédelem három fő pillérre épül. 

Először is, a tudatosság növelése és a médiavalósággal kapcsolatos ismeretek biztosítása. Másodszor, védelem 

és biztonság nyújtása olyan eszközökkel, mint a szűrőszoftverek és a tartalomkorlátozás. Harmadszor, 

szankciók a gyermekeket online fenyegető tartalmakkal vagy adatgyűjtéssel szemben, és az ilyen tevékenységek 
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figyelemmel kísérése. 

 
Magyarországon összességében számos különálló irányelv, szereplő és előírás szabályozza az online 

gyermekvédelmet. A gyermekvédelmi erőfeszítések nagy része továbbra is a nem kötelező erejű irányelvek vagy 

tanácsok szintjén marad. 

 
Magyarországon is számos oktatási és tudatosságnövelő központot hoztak létre, amelyek célja a digitális 

médiaműveltség, valamint a tudatos és biztonságos médiahasználat népszerűsítése. 

 

Nemzeti jogszabályi keret: Hollandia 

 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzájárulás korhatára (GDPR, 8. cikk) 

 
Hollandia úgy döntött, hogy az online környezetben a gyermekek beleegyezési korhatárát jelentősen megemeli a 

GDPR által előírt minimális küszöbérték fölé. Bár a rendelet előírja, hogy a tagállamok akár 13 éves korhatárt is 

bevezethetnek, Hollandia a rendeletet nemzeti szinten úgy hajtotta végre, hogy nem adta meg a beleegyezési 

korhatárt. Így az ország a GDPR-ban szereplő 16 éves életkor alapértelmezett szabályát vezette be. 

 
A gyermekek online védelme és a szülői jogok: jog és irányelvek 

 
Hollandiában nem vezettek be külön törvényt az online gyermekvédelemről, sem a szülői jogokról és kötelességekről 

a fent említett összefüggésben. A hatályos jogszabályok az ENSZ gyermekjogi egyezményén alapulnak. 

 
Létezik azonban egy, a Leideni Egyetem által kidolgozott és a holland Fogyasztói és Piacfelügyeleti Hatóság által 

jóváhagyott, a gyermekek jogairól szóló szabályzat, amely így jogi kodifikáció hiányában is érvényesül a piacon. 

A szabályzat – más digitális termékek mellett – elsősorban az alkalmazásokra és a játékokra összpontosít, 

felismerve e termékek növekvő jelentőségét a gyermekek mindennapi életében. 

 
A szabályzat tíz alapelvre épül, amelyek célja a gyermekek online védelmének és alapvető jogainak biztosítása. 

A digitális termékek fejlesztőinek és tervezőinek szánt, az ENSZ gyermekjogi egyezményén és a GDPR-on 

alapuló elvek a következők: 

 A digitális tervezés során a gyermek érdekeit helyezze előtérbe. 

 Vonja be a gyermekeket a tervezési folyamatba. 

 Korlátozza a gyermekekre vonatkozó személyes adatok feldolgozását. 

 Az átláthatóság biztosítása a gyermekek számára érthető módon. 

 A gyermek magánéletére vonatkozó hatásvizsgálatok elvégzése. 

 Gyermekbarát adatvédelmi tervezés bevezetése (azaz általában opt-in megközelítések ajánlása). 

 Kerülje a gyermekek profilalkotását a megadott adatok és online tevékenységeik alapján. 

 A gyermekek gazdasági kizsákmányolásának elkerülése. 

 Kerülje a gyermekek számára káros kialakítást. 

 A gyermekvédelemre összpontosító ágazati iránymutatások kidolgozása. 

 
Hollandia is felülvizsgálta ifjúsági törvényét, amely elsősorban a gyermekeknek és családoknak nyújtott 

szolgáltatásokkal foglalkozik, a megelőző ellátástól a szakellátásig. Ezek a szolgáltatások mostantól 

decentralizáltak, és főként az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak. 
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Az online gyermekvédelmi erőfeszítésekben számos különálló szakpolitika és szereplő vesz részt. A holland 

Biztonságosabb Internet Központ a gyermekek biztonságosabb és jobb internethasználatának előmozdítására 

jött létre. Az ifjúsági testület („Digiraad") révén a fiatalokat is bevonják az irányelvek kidolgozásába. Emellett 

forródrótot és segélyvonalat is biztosítanak a biztonságosabb internetezésre irányuló erőfeszítések 

támogatására. Központi eleme a Tudatosság Központ, amely a minisztériumok, a nem kormányzati szervezetek 

és a magánpartnerek (például az internetszolgáltatók) közötti nemzeti koordinációért felelős. 

Hollandiában több, a szülők, a gyermekek és a pedagógusok segítését célzó, bevált gyakorlatokat bemutató 

kezdeményezés is született. Például a Biztonságos internet honlap (veilinginternetten.nl), amelyet a kormány és 

a magánszereplők közösen finanszíroznak, és amely a nemzeti kiberbiztonsági ügynökség szakértelmére 

támaszkodik, a biztonságos internethasználattal kapcsolatos forrásokat és tanácsokat nyújt. 

 
Nemzeti jogszabályi keret: Spanyolország 

 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzájárulás korhatára (GDPR, 8. cikk) 

 
Spanyolország úgy döntött, hogy az online környezetben a gyermekek beleegyezési korhatárát a GDPR által előírt 

alapértelmezett küszöbérték alá csökkenti. Míg a rendelet előírja, hogy a tagállamok akár 13 éves korhatárt is 

bevezethetnek, Spanyolország a rendeletet nemzeti szinten úgy hajtotta végre, hogy a beleegyezési korhatárt 14 

évben határozta meg. 

 
A gyermekek online védelme és a szülői jogok: jog és irányelvek 

 
Spanyolország 2021-ben új gyermekvédelmi törvényt vezetett be. Miután az alsóház jóváhagyta, a szenátus is 

megerősítette. Többek között megerősíti a meghallgatáshoz való jogot, és lehetővé teszi a kormány számára, hogy a 

gyermekek elleni erőszakra szakosodott bíróságokat hozzon létre. A szülői jogokat és kötelességeket ebben a 

törvényben határozzák meg. A törvény a gyermekek védelmére összpontosít mindenféle (fizikai, mentális, erkölcsi 

és pszichológiai) erőszakkal szemben, bármilyen módon is történik (tehát online és offline egyaránt).  

 

Spanyolország konkrétan meghatározza a kiskorúak kötelességeit is, például a zaklatás elkerülésének kötelezettségét. 

Az internetbiztonsággal összefüggésben ez utóbbi kötelezettség kritikus jelentőségű, mivel az internetes zaklatás 

jelentős veszélyt jelent a gyermekekre az interneten. 

 
A hatályos jogszabályok az ENSZ gyermekjogi egyezményén alapulnak. 

 
Az iskolák akkor vezethetik be a digitális tanulást, ha az iskolaszék jóváhagyja. Az iskolaszék teljes mértékben 

saját belátása szerint dönthet arról, hogy bevonja-e az érdekelt feleket (tanárokat, tanári képviselőket, 

diákokat, szülőket és egyéb iskolai dolgozókat) a digitális oktatással kapcsolatos döntéshozatalba. 

 
Míg a tanterveket illetően a tanároknak kevés önállóságuk van, az oktatás módszerének megválasztásában 

jelentős mozgástérrel rendelkeznek. A tanárok hozzáállása az oktatásban használt technológia iránt többnyire 

pozitív. Különösen előnyösnek tartják a különféle forrásokhoz való jobb hozzáférést. Széles körben elismerik, 

hogy a technológia eszköz, így végső soron haszna vagy ártalma a hasznos felhasználás maximalizálására és a 

nemkívánatos alkalmazások minimalizálására irányuló tudatos erőfeszítésektől függ. A kétes megbízhatóságú 

források széles körű elérhetősége a spanyol tanárok körében aggodalmat kelt 
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A GYERMEKEK DIGITÁLIS VILÁGÁVAL 
KAPCSOLATOS LEGÚJABB KUTATÁSOK 

 

A jelen forrás összeállítását megelőző néhány hónapban több olyan tanulmány is megjelent, amelyek 

egyértelműen igazolják a SAILS-ben alkalmazott kockázatcsökkentő megközelítést. Hangsúlyozzák, hogy a 

biztonságos online vitorlázás megtanulásának egyetlen módja a gyakorlat, és minél többet használják a 

gyerekek a digitális eszközöket és a közösségi médiát, annál magabiztosabbá és rugalmasabbá válnak. Az is 

egyértelmű, hogy míg a rendszeres felhasználók tudják, mikor és kitől kérhetnek segítséget, a körülöttük lévő 

felnőttek, különösen a tanárok, nem mindig felkészültek erre a feladatra. 

 
Valószínűleg a legfontosabb ilyen dokumentum2 Sonia Livingstone-tól, a digitális gyakorlatok kiegyensúlyozott 

megközelítésének és a gyermekjogok – nem csak a védelemhez való jog – biztosításának egyik leghangosabb 

szószólójától és kollégáitól származik. Dolgozatukban szisztematikusan felülvizsgálják a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat, hogy kapcsolatot teremtsenek a fiatalok kellemetlen vagy rossz tartalmakkal vagy eseményekkel 

kapcsolatos jólléte, valamint rugalmasságuk és médiaműveltségük között. Csökken a fiatalok aránya, akik arról 

számoltak be, hogy jóllétük szintje alacsonyabb lett a negatív tartalmakkal való találkozások miatt, és úgy tűnik, 

nagyon szoros kapcsolat van az ilyen eseményekkel szembeni ellenálló képességük és a jóllétük között. A rezilienciát 

azonban csak úgy lehet kialakítani, ha ténylegesen meg kell birkózniuk a nehéz helyzetekkel, és ha növeljük a 

médiaműveltségi szintjüket. Egyértelműnek tűnik tehát, hogy a család, a barátok és a bizalmi körükhöz tartozó 

felnőttek megfelelő támogatása mellett a fiatalok hosszú távon profitálnak abból, hogy kockázatokkal és 

kellemetlen helyzetekkel kell szembesülniük. A feladat, amelynek megoldásához a szülőknek és a szakmai 

nevelőknek próbálunk segítséget nyújtani, hogy képesek legyenek a megfelelő támogatást nyújtani, komplex módon 

növelni a rezilienciát és támogatni a médiaműveltségüket. 

 
Egy másik, Kathy Hirsch-Pasek és munkatársai által írt kutatás3 kiemeli annak fontosságát, hogy a SAILS a szülőket 

mint fő befogadói csoportot célozza meg. Kutatásuk a fiatalabb gyermekekre, az ő digitális gyakorlataikra (különösen 

a videónézésre) és a velük beszélgető szülők hatására összpontosított, amely befolyásolja egyéb készségeik és 

kompetenciák fejlődését. Eredményeik ismét erőteljesen hangsúlyozzák a szülők kíváncsiságának fontosságát a 

gyermekek digitális tevékenységei iránt, valamint a megbeszélések jelentőségét. 

 
Az Ofcom4 által az Egyesült Királyságban végzett kutatás azt mutatja, hogy a legtöbb 13 év alatti gyermek már 

regisztrált legalább egy közösségi médiaplatformon. Az 5-7 éves gyermekek szüleinek egyharmada mondta, 

hogy gyermekének van profilja, és ez az arány a 8-11 évesek körében 60%-ra emelkedett. Közvetlenül a 

gyermekektől nem állnak rendelkezésre adatok, így az arányok valószínűleg magasabbak, különösen a 8-13 

éves korosztály esetében. Foglalkoznunk kell ezzel a valósággal, mert ez azt jelenti, hogy a fiatalabb 

gyermekek szüleinek és tanárainak is megfelelő kompetenciákkal kell rendelkezniük, hogy a gyermekeket 

irányítsák, miközben lehetővé teszik számukra a kísérletezést. 

2 https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000478 
2 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258572 
3 https : //www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0024/234609/childrens-media-use-and-attitudes-report- 2022.pdf 
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Amy Orben5 és munkatársai elemezték a közösségi média használatának hatását az élettel való elégedettségre, 

és megállapították, hogy jelentős különbség van a különböző korú fiúk és lányok között. A 11-13 éves lányok és 

a 14-15 éves fiúk esetében a magas szintű közösségi médiahasználat alacsonyabb életelégedettséget 

eredményez. 

 
A Lie Detectors, egy belga újságíró civil szervezet nemrégiben megjelent kiadványa6 egyértelmű eltérést állapít 

meg a gyermekek és fiatalok, valamint a hozzájuk közel álló felnőttek közösségi médiahasználata között. Ez a 

fontos megállapítás rávilágít, hogy a közvetett eszközök fontosak az oktatásban a digitális korban, mert a 

pedagógus más digitális valóságban élhet, mint a tanuló – függetlenül attól, hogy ki kit oktat. Ez a tanulmány 

rávilágít megközelítésünk egy másik elemére is: a gyerekek gyakran képzettebbek, mint a felnőttek. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a gyerekek sokkal inkább képesek a hamisított képek felismerésére, mint a 

felnőttek. 

 
Az UNICEF jelentése7 The State of the World's Children's 2021 (A világ gyermekeinek helyzete 2021) azt mutatja, 

hogy azáltal, hogy a gyermekek rendszeresen jelen vannak online felületeken és aktívak a közösségi médiában, 

magabiztosabbá válnak, és ezt követően sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat az interneten. Megnyugtató 

eredmény, hogy a gyermekek túlnyomó többsége tudja, hogyan kérhet támogatást, ha valamit kellemetlennek érez 

az interneten. Ez az arány a bejelentkezés rendszerességével együtt nő. Az első alkalommal internetezők 74%-a már 

tudja, hogyan kérhet segítséget a családjától, más felnőttektől vagy barátoktól. Az alkalmi közösségi 

médiahasználat 86%-ra növeli ezt az arányt, míg a rendszeres felhasználók 93%-a magabiztosan kér segítséget. A 

gyerekek nagy százaléka azonban úgy érezte, hogy az iskola egyáltalán nem reagál az online tanulással kapcsolatos 

kihívásokra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000478 
10 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258572 
11 h t t p s : / / w w w . o f c o m . o r g . u k / data/assets/pdf_file/0024/234609/childrens-media-use-and-attitudes-report- 

2022.pdf 
 

12 https://www.nature.com/articles/s41467-022-29296-3 
13 https://lie-detectors.org/wp-content/uploads/2019/09/JournalistsFindings_final.pdf 
14 https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021?languages=en 

http://www.nature.com/articles/s41467-022-29296-3
http://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021?languages=en
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KÜLSŐ FORRÁSOK SZÜLŐK SZÁMÁRA 

Segítünk a szülőknek, hogy gyermekeik biztonságban legyenek az interneten internetmatters.org/ 

 

A kezdeményezés célja, hogy segítse a szülőket, hogy gyermekeik biztonságban legyenek, amikor az online 

világban navigálnak. Tanácsokkal, ellenőrző listákkal és eszközkészletekkel kívánja felhívni a szülők figyelmét a 

gyermekeiket potenciálisan érintő kérdésekre, például a nem megfelelő tartalmakra és az álhírekre. 

 
Bár dicséretes a kockázatokra való figyelemfelhívás, a kezdeményezés a jelek szerint a kockázatmegelőzési 

megközelítést támogatja, például úgy, hogy minden eszközön szülői felügyeletet állítanak be, és általában 

korlátozzák a hozzáférést. A kezdeményezés útmutatókat nyújt a számítógépek, telefonok, játékkonzolok, 

közösségi média stb. weboldalaihoz és/vagy funkcióihoz való hozzáférés korlátozásához. 

 
Pozitívumként elmondható, hogy azt ajánlja, hogy a szülők beszéljenek gyermekeikkel az internetbiztonságról és a 

tudatos internethasználatról. Ez a kezdeményezés dicséretes eleme, mivel a gyerekeknek legalább bizonyos 

mértékig beleszólást biztosít saját online jelenlétükbe. Így ez a kockázatcsökkentésre összpontosító szempont 

némileg ellensúlyozza a kezdeményezés szigorú kockázatmegelőzési és a gyermekjogokat nem ismerő korlátozási 

ajánlásait. 
 

Pozitív online tartalomkampány 

positiveonlinecontentforkids.eu/kampány 

 

A kezdeményezés célja, hogy javítsa a szülők digitális írástudását, ami lehetővé teszi, hogy gyermekeiknek 

példát nyújtsanak az online tevékenységek tekintetében. Emellett elősegíti a tudatosság növelését és az 

ismeretek terjesztését arról, hogy milyen pozitív és negatív tulajdonságokra kell odafigyelni az online 

termékeknél. 

 
A megalapozott döntések támogatásával és a szülők példaképnek tekintésével a kezdeményezés jól illeszkedik a 

kockázatcsökkentő megközelítésekhez. Például ahelyett, hogy megtiltaná a gyerekeknek az alkalmazások letöltését, 

próbálja megtanítani a szülőket, hogyan ismerjék fel és vitassák megba potenciálisan káros alkalmazásokat. 

 

Internet Segura 

gyerekeknek 

infocop.es/pdf/guia.pdf 

 

A Spanyol Internetbiztonsági Központ célja, hogy felhívja a szülők és a gyerekek figyelmét az internet és általában a 

digitális technológiák biztonságos és felelősségteljes használatára. Segélyvonalat kínál a kétségekkel küzdőknek, ami 

elősegíti, hogy a szülők és a gyerekek bölcs döntéseket tudjanak hozni az online világban navigálva. 

A kezdeményezés elismeri, hogy a szülők és a gyermekek egyaránt érdekeltek a biztonságos 

internethasználatban, és a tiltás és a hozzáférés korlátozása helyett a tudatosságot és a képzést támogatja. 

A kezdeményezés tehát figyelembe veszi a gyermekek jogait, és az online fenyegetésekkel szemben a 

kockázatcsökkentő megközelítéssel azonosul. 

 
 

 

Apple Families 
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apple.com/families/ 

 

Az Apple családi funkcióinak célja, hogy a szülők tisztában legyenek vele, mit csinálnak a gyerekek az interneten. 

Lehetővé teszi a szülők számára, hogy döntsenek a készülék- és/vagy alkalmazáshasználat módjáról és 

mennyiségéről. Általában inkább az online tevékenység korlátozására és tudatos nyomon követésére összpontosít, 

mint a hozzáférés megelőző betiltására. Az időkorlátok és a konkrét alkalmazáskorlátozások révén a gyermekek 

online jelenlétének személyre szabottabb szabályozását biztosítja, mint például az App Store használatának 

általános tiltása. 

 
Bár a megközelítés pozitív, mivel inkább a kockázatok mérséklésére, mint megelőzésére összpontosít, könnyen 

félrevezethet, és arra ösztönözheti az erre hajlamos szülőket, hogy indokolatlanul ellenőrizzék és korlátozzák 

gyermekeik online tevékenységét. Ez azonban sokszor nehezen meghatározható kérdés, és a kezdeményezés 

dicséretes, mivel az általános tiltás helyett az esetenkénti korlátozásra összpontosít. 

 
 

#SeizeTheControls 

seizethecontrols.eu/ 

 

A kezdeményezés elismeri a videójátékok népszerűségét, potenciálját és pozitív tulajdonságait. Célja, hogy 

segítse a szülőket a videójátékok megértésében, a gyerekeik korának megfelelő játékok kiválasztásában, 

valamint a gyerekek játékidejének korlátozásában. Az, hogy a szülők megismerkednek a játékon belül használt 

eszközökkel, elősegíti a videójátékokkal kapcsolatos szülő-gyermek beszélgetéseket, a kétoldalú, őszinte vitát 

és az azt követő tudatos online játékot. 

 
A kezdeményezés ahelyett, hogy elriasztaná a szülőket attól, hogy gyermekeiknek megengedjék a játékot, azt 

szeretné elérni, hogy a szülők felismerjék a játékok pozitív hatását, és egyúttal csökkentsék a potenciális 

kockázatokat, például a nem korhatárhoz illő játékokat (például a nagyon erőszakos és obszcén lövöldözős 

játékokat a tizenévesek számára). Ennek érdekében a kezdeményezés a páneurópai játékinformációs 

osztályozásra ("PEGI", https://pegi.info/) támaszkodik, és azt ismerteti. Az osztályozás lehetővé teszi a tudatos 

döntéshozatalt a játékok megvásárlásakor és játszásakor. A szülők és a gyerekek a tartalom kellő  

ismeretében együtt hozhatnak tudatos döntést arról, hogy az adott játék megfelelő-e.  
 
 
Okos szülői magatartás a digitális korban 

library.parenthelp.eu/wp-content/uploads/2019/03/DigilitEY-Smart-parenting.pdf 

 

Ez az útmutató segítséget kíván nyújtani a szülőknek a gyermek neveléséhez a digitális világban. Hangsúlyozza, 

hogy a határokkal kapcsolatos döntéseket közösen, a gyermekekkel együtt hozzák meg, és ezzel egyidejűleg 

építsék ki a bizalmat. Ez utóbbi szempont fontos, mivel az útmutató elismeri, hogy a teljes és állandó felügyelet 

nem megvalósítható. Az útmutató azt is támogatja, hogy példát mutassunk, és segítsük a gyerekeket, hogy 

megtalálják az életkoruknak és érettségüknek megfelelő játékokat és eszközöket. 

 
Az útmutató hangsúlyozza, hogy a gyerekekkel már egészen fiatal koruktól meg kell beszélni, hogy miért fontos a 

beleegyezésük, és amikor csak lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy ők hozhassanak döntést, amikor online 

beleegyezésüket kérik. Ez segíti a kockázatok tudatos felismerését, hogy a gyermekek megértsék, mit nem 

szabad megosztani az interneten. 
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Összességében az útmutató az egészséges kockázatcsökkentő megközelítést segíti elő a megbeszélések és a közös 

döntéshozatal révén. Ellenzi az általános tiltásokat és a gyermekek helyett hozott döntéseket. Ez a helyes irányba 

tett lépés az online környezetben – a kockázatmegelőzéstől a kockázatcsökkentés irányába. 

 

UNICEF: A digitális korszak biztonsági eszközei és a gyermekek online jogai világszerte 

 
A vitaanyag számunkra releváns része a korhatár szerint korlátozó eszközök alternatíváit tartalmazza. 

Támogatja a szülői tartalomellenőrzés használatát az otthoni wifi hálózatokon, amely megakadályozza, hogy 

a gyermekek hozzáférjenek a nem megfelelő tartalmakhoz. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez az eszköz 

csak kisgyermekek számára alkalmas, mivel az idősebb gyerekek információhoz való hozzáférési jogát az ilyen 

intézkedések akadályozhatják. Elismeri azt is, hogy a gyerekek gyakran jobban értenek a technológiához, 

mint a szüleik, és az ilyen intézkedések így valószínűleg csak a kockázatmegelőzés hamis érzetét keltik a 

szülőkben. Hasonló ellenőrző intézkedések a játékkonzolok esetében is rendelkezésre állnak, és 

hasonlóképpen csak különleges helyzetekben és nagyon fiatal gyermekek esetében javasoltak. 

 
 

Az online kockázatok osztályozása: (S. Livingstone, M. Stoilova). 

 
A szerzők az online kockázatok négyféle osztályozását dolgozták ki. Az osztályozás segít 

felismerni, hogy a gyermekeket érintő online kockázatok akkor merülhetnek fel, ha a gyermek 

 
· potenciálisan káros TARTALOMMAL foglalkozik és/vagy annak van kitéve; 

· potenciálisan káros KAPCSOLAT célpontja és/vagy ilyet tapasztal; 

· tanúja, részese és/vagy áldozata a potenciálisan káros VISELKEDÉSNEK; 

· vagy potenciálisan káros SZERZŐDÉS áldozata és/vagy használója.  

 
A jelentés az osztályozási rendszer révén többek között azt reméli, hogy a szülők tudják majd, hogy milyen típusú 
kockázatokra kell odafigyelniük, és mit lehet tenni, ha ilyet tapasztalnak. 
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TOVÁBBI OLVASNIVALÓ A SZÜLŐK SZÁMÁRA 

Az alábbi lista az elmúlt évek során készült, és érdekes olvasnivalót kínál a ma gyermekeket nevelő szülők 

számára. Ezek többnyire nem kifejezetten a digitalizációról szólnak, de segítenek eligazodni a mai és a holnapi 

valóságban. 

 
Bruce D. Perry 

A FIÚ, AKIT KUTYAKÉNT NEVELTEK: ÉS MÁS TÖRTÉNETEK EGY GYERMEKPSZICHIÁTER JEGYZETFÜZETÉBŐL – MIT 
TANÍTHATNAK NEKÜNK A TRAUMATIZÁLT GYEREKEK A VESZTESÉGRŐL, A SZERETETRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL? 

 
Dr. Elizabeth Milovidov, JD, Európa Tanács 

SZÜLŐI MAGATARTÁS A DIGITÁLIS KORBAN - POZITÍV SZÜLŐI STRATÉGIÁK KÜLÖNBÖZŐ HELYZETEKBEN 

 
Alicia Blum-Ross, Sonia Livingstone 

SZÜLŐI NEVELÉS A DIGITÁLIS JÖVŐRE: HOGYAN ALAKÍTJÁK A TECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS REMÉNYEK ÉS FÉLELMEK A 
GYERMEKEK ÉLETÉT? 

 
Tara Westover 

EDUCATED 

 
Deborah Feldman 

UNORTODOX: HASZID GYÖKEREIM BOTRÁNYOS ELUTASÍTÁSA 

 
Ken Robinson 

ÖN, GYERMEKE ÉS AZ ISKOLA 

 
David Epstein 

VÁLASZTÉK: MIÉRT GYŐZEDELMESKEDNEK A GENERALISTÁK EGY SPECIALIZÁLT VILÁGBAN? 

 
Frank J. Sulloway 

LÁZADÁSRA SZÜLETETT: SZÜLETÉSI SORREND, CSALÁDI DINAMIKA ÉS KREATÍV ÉLETEK 

 
Adam M. Grant 

EREDETIEK: HOGYAN MOZGATJÁK A VILÁGOT A NONKONFORMISTÁK 

 
Joshua D. Greene 

ERKÖLCSI TÖRZSEK: ÉRZELEM, ÉRTELEM ÉS A SZAKADÉK KÖZTÜNK ÉS KÖZÖTTÜK 

 
Jesper Juul 

FALKAVEZÉREK 

 

Chris Clearfield, Tilcsik András 

ÖSSZEOMLÁS: MIT TANÍTHATNAK NEKÜNK A REPÜLŐGÉP-SZERENCSÉTLENSÉGEK, AZ OLAJKATASZTRÓFÁK ÉS AZ 

OSTOBA ÜZLETI DÖNTÉSEK ARRÓL, HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEK A MUNKAHELYÜNKÖN ÉS OTTHON IS 
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Rutger Bregman 

AZ EMBERISÉG: EGY REMÉNYTELJES TÖRTÉNELEM 

 
Rutger Bregman 

UTÓPIA A REALISTÁK SZÁMÁRA: ÉS HOGYAN JUTHATUNK EL ODA 

 
Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein 

NUDGE: AZ EGÉSZSÉGGEL, A JÓLÉTTEL ÉS A BOLDOGSÁGGAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK JAVÍTÁSA 

 
Daniel Kahneman THINKING FAST AND SLOW 

(Gyors és lassú gondolkodás) 

 
Howard Gardner 

GONDOLKODÁSMÓD: A TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA ELMÉLETE 

 
Elif Shafak 

HOGYAN MARADJUNK JÓZANOK A MEGOSZTOTTSÁG KORÁBAN 

 
Margot Machol Bisnow 

VÁLLALKOZÓ NEVELÉSE: 10 SZABÁLY A KOCKÁZATVÁLLALÓK, PROBLÉMAMEGOLDÓK ÉS VÁLTOZTATÓK NEVELÉSÉHEZ 

 
Erica Reischer 

AMIT A NAGYSZERŰ SZÜLŐK TESZNEK: 75 BEVÁLT STRATÉGIA A FANTASZTIKUS GYEREKEK NEVELÉSÉHEZ 

 
Alison Gopnik 

A KERTÉSZ ÉS AZ ÁCS: MIT MOND A GYERMEKFEJLŐDÉS ÚJ TUDOMÁNYA A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK 

KAPCSOLATÁRÓL 

 
Pasi Sahlberg, William Doyle 

HADD JÁTSSZANAK A GYEREKEK: HOGYAN MENTHETI MEG ISKOLÁINKAT A TÖBB JÁTÉK, ÉS HOGYAN SEGÍTHETI A 
GYEREKEK BOLDOGULÁSÁT 

 
Jordan B. Peterson 

12 ÉLETSZABÁLY: A KÁOSZ ELLENSZERE 

 
Wendy Mogel 

A MEGNYÚZOTT TÉRD ÁLDÁSA: A ZSIDÓ TANÍTÁSOK FELHASZNÁLÁSA AZ ÖNÁLLÓSÁGRA TÖREKVŐ GYERMEKEK 
NEVELÉSÉHEZ 

 
Fredrik Backman 

DOLGOK, AMIKET A FIAMNAK TUDNIA KELL A VILÁGRÓL 

 

Marilyn Price-Mitchell 

A HOLNAP VÁLTOZTATÓI: AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG EREJÉNEK VISSZASZERZÉSE EGY ÚJ GENERÁCIÓ SZÁMÁRA 
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MELLÉKLET 1 

ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZ A SZÜLŐK SZÁMÁRA SZÜLŐI GYAKORLATUKRÓL A 

DIGITÁLIS KORBAN 

 

1. RÉSZ | A DIGITÁLIS SZÜLŐI MAGATARTÁS 
FELTÁRÁSA - ÉRTÉKELJE SZÜLŐI STÍLUSÁT ÉS 
HOZZÁÁLLÁSÁT 

 
Ebben a részben nincsenek helyes vagy helytelen válaszok. Az utolsó kérdés után Azonosítani 

tudja majd a fő szülői megközelítést, amelyet alkalmaz. A jó szülői magatartás a digitális korban 

nagyon széles skálán mozog, és fontos, hogy a szülők tudatosan alakítsák ki a mindennapi szülői 

gyakorlatukat annak a megközelítésnek megfelelően, amelyben jól érzik magukat. Az egyetlen 

szabály, hogy nem sérthetjük meg a gyermek jogait, és ennek feltárása érdekében a 2. részben 

olyan szempontokról olvashat, amelyeket figyelembe kell vennie. 
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1. KÉRDÉS 
 

AZ ÖN SZÁMÁRA MIT JELENT A GYEREK FEGYELMEZÉSE? 

 
A. Abszolút szükséges és a jó szülői magatartás és a sikeres gyermeknevelés egyik legfontosabb 

szempontja! A gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy ki a főnök, különben elszabadul a pokol. A 

szigorú és határozott fegyelmezés feltétlenül szükséges, hogy elkerüljük az elkényeztetett, lusta 

és lázadó gyerekeket, akik nem tudják, mit jelent a tisztelet, a kemény munka és az előrejutás az 

életben! 

 
C. Szükséges a gyengéd, de határozott kéz! A szeretet rendkívül fontos, de a fegyelem teljes hiánya 

nem tesz jót, sőt, inkább zavaró, mint jó. A gyerekeimnek meg kell tanulniuk, hogy a világ nem az 

kedvük szerint alakul, hogy nem mindig kaphatják meg, amit akarnak, és hogy vannak bizonyos 

szabályok, amelyeket be kell tartaniuk, és tudniuk kell, mi helyes és mi helytelen. 

 

B. Teljesen haszontalan, régimódi és káros! Úgy gondolom, már a fegyelmezés fogalma is 

korlátozza a gyerekeim érzelmi fejlődését, a szabadságérzetüket, a velük született 

kíváncsiságukat és a kreatív gondolkodásukat! 

 

D. Rossz fókusz! Nem használok jó vagy rossz fegyelmezési módszereket. Számomra a nevelés 

inkább arról szól, hogy együttműködöm a gyermekemmel, ráhangolódom és megérzem, hogy 

mire van szüksége az adott pillanatban, miközben a hosszú távú célt is szem előtt tartom. Néha 

szükség van szabályokra és korlátokra, néha pedig nem! Néha közbe kell lépnem; néha el kell 

engednem és vissza kell vonulnom. A különböző helyzetek különböző válaszokat igényelnek! 
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2. KÉRDÉS  
 
MIT JELENT ÖNNEK A TISZTELET ÉS A TEKINTÉLY FOGALMA? 

 

B. Nem hiszek a tekintélyben, a hierarchiában és az alárendeltségben. A tekintély egyenlő a 

gyerekeim elnyomásával és a világ szabad felfedezésének korlátozásával. Nincs szükségem a gyerekeim 

tiszteletére. Arra van szükségem, hogy boldogok legyenek és teljes mértékben kiélhessék a bennük rejlő 

lehetőségeket az én korlátozó tekintélyem, előítéleteim és állandó felügyeletem nélkül. 

 
A. Ó, a tisztelet és a tekintély rendkívül fontos szülői kérdések! Ahhoz, hogy jól viselkedő, a 

szüleiket tisztelő gyerekeket neveljünk, a szülőnek vitathatatlan tekintélynek kell lennie! Ha 

nem engedelmeskednek, előfordul, hogy dühös leszek, mert ezzel tiszteletet váltok ki a 

gyerekeimből. Megbüntethetem őket, ha rosszalkodnak. Ha nem leszek dühös, vagy más módon nem 

büntetek, amikor a gyermekeim udvariatlanok vagy rosszak, soha nem tanulják meg tetteik valódi 

következményeit. 

 

C. Hiszem, hogy bizonyos fokú tiszteletre és határozott tekintélyre van szükség nemcsak 

ahhoz, hogy a gyermekeim biztonságban érezzék magukat, hanem ahhoz is, hogy az egész család 

kiegyensúlyozott egységként működjön. A gyereknek tudnia kell, hogy mindig ott vagyok, mindig nyitott 

vagyok a beszélgetésre – de a tiszteletlenséget, az engedetlenséget és a durvaságot nem tűröm. 

Melegszívű és érzékeny szülőnek tartom magam, de mégis van tekintélyem, és megbüntethetem a 

gyerekem, hogy megértse tettei következményeit. 

 

D. Nem akarok tekintély lenni, jobb szeretném, ha inkább inspiráló példakép volnék a 

gyermekemnek. Számomra a különbség a példakép és a tekintély között az, hogy a 

tekintély a félelemből cselekvéshez és engedelmességhez kapcsolódik, míg a példaképnek az 

inspirációhoz és a jó érzéssel járó teljesítményhez van köze. Nem követelek tiszteletet, nem 

állítok szabályokat, úgy tanítom meg a gyerekeimnek a tiszteletet, hogy magam képviselem a 

tulajdonságokat, amiket bennük szeretnék látni. Úgy gondolom, ha tiszteletet adok a 

gyerekemnek, én is tiszteletet kapok tőle. 
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3. KÉRDÉS  
 
HOGYAN KEZELI A KONFLIKTUSOKAT? 

 
A. Nem tűröm a helytelen viselkedést. Egyszerűen nem tűröm meg a házamban! Ezért 

keményen megtorlom a durva engedetlenséget és az éretlen hisztit. A gyerekeknek meg 

kell tanulniuk, hol a helyük, még ha ez néha nehéz is. Ezért a konfliktusok kezelésekor 

előfordulhat, hogy dühös leszek, és büntetéseket alkalmazok, mert néha ez az egyetlen nyelv, amit a 

gyerekek igazán értenek. 

 
B. Először is, nem hiszem, hogy a konfliktus bárkinek is jót tenne. És hogy őszinte legyek, a 

konfliktusok valójában kicsit megijesztenek. Emellett úgy vélem, a konfliktusok feleslegesek 

és elkerülhetők. Amikor konfliktusok merülnek fel a gyerekeimmel, igyekszem megnyugtatni 

a kedélyeket, és valami másra terelni a figyelmüket, ami boldoggá teszi őket. 

 

D. A konfliktusok, hisztik és viták csak a frusztráció jelei, nagyon gyakran kielégítetlen 

szükségletet jeleznek. Tehát, amikor a gyerekem dühös, igyekszem nem ugyanazzal a dühös 

vagy agresszív energiával válaszolni, mint amivel őt is küzd. Ha két ember üvöltözik, az 

sehová nem vezet. Ezért igyekszem higgadt maradni, hogy kiderítsem, milyen szükségletek 

állnak a gyerekem viselkedése mögött. És ha tehetem, akkor ennek a szükségletnek eleget 

teszek. Ha nem, akkor igyekszem nyitottságot, szeretetet és elfogadást tanúsítani, amelyek 

mindig megnyugtató és gyógyító hatásúak. 

 

C. A konfliktusok elkerülhetetlenek, és a gyerekek mindig próbára teszik a szüleiket, és 

megpróbálják feszegetni a határokat. Amikor ezt teszik, érezniük kell, hogy megértik őket, de azt is 

tudniuk kell, hogy vannak határok! Ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat, tudniuk kell, ki a főnök. 

Ezért meghallgatom a gyerekeimet, meghallom, amit mondani akarnak, de az én szavam az utolsó. Ez 

azt jelenti, hogy igen, felemelem a hangomat, ha szükséges, és igen, büntetek, ha szükséges. 
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4. KÉRDÉS 
 

HOGYAN IRÁNYÍTJA GYERMEKÉT? 

 
D. Általában igyekszem nem irányítani a gyerekeimet. Úgy gondolom, hogy a gyerekek 

irányítása haraggal, fenyegetéssel és büntetéssel vagy megvesztegetéssel, dicsérettel és 

jutalmazással nemcsak azért problémás, mert a gyerekeket „brutálisan rákényszerítik" vagy 

„manipulatívan ráveszik", hogy azt tegyék, amit mi, szülők akarunk. Úgy vélem, a fenti 

irányítási eszközök mindegyike kihasználja a gyerekek szeretetünktől, figyelmünktől és 

elismerésünktől való függőségét. A kontrolleszközök arra késztetik gyerekeinket, hogy 

megdolgozzanak azért, hogy elfogadjuk őket. Pedig a teljes szeretetet és elfogadást nem kellene 

kiérdemelni, egyszerűen csak biztosítani kell. 

 

B. Nem hiszek a nyílt és közvetlen irányításban, és ezért nem is alkalmazom azt a gyermekeimnél. Az 

ellenőrzés akadályozza a szabad növekedést és fejlődést. Emellett nem szeretném, ha a gyermekeim 

szomorúak vagy boldogtalanok lennének. Ezért inkább a dicséretet és a jutalmazást részesítem 

előnyben, hogy rávegyem a gyerekeimet arra, amit akarok. Jobban szeretem az egészséges és boldog 

mosolyt, mint a szomorú arcot. 

 

C. A fegyelmezéshez hasonlóan a gyerekeket irányítani kell, legalábbis bizonyos 

mértékig. Az ellenőrzésre és a fegyelemre azért van szükség, hogy megtanítsam 

őket, hogy társadalmilag felelősek legyenek, és másokkal is törődjenek. Ha a gyerekek azt 

gondolják, hogy azt csinálhatnak, amit csak akarnak, hogyan fognak később megbirkózni a 

társadalom által támasztott követelményekkel? Ellenőrzési eszközként inkább a racionalitás 

eszközeit használom, és elmagyarázom a gyermekeimnek a szabályaim és követeléseim 

mögötti logikát, hogy megértsék, miért kell ezeknek megfelelniük. 

 

A. A tekintélyemmel. Tudatom a gyerekeimmel, hogy én vagyok a főnök. Nagyon magas 

elvárásaim vannak a gyermekeimmel és a viselkedésükkel szemben, és ahhoz, hogy 

szófogadóak és engedelmesek legyenek, tisztelniük kell. Egy kicsit félniük is kell tőlem. Tehát 

a gyerekeim irányításának leghatékonyabb szülői technikái közé tartozik az 

engedetlenségért járó fenyegetés és a durvaság büntetése. 
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5. KÉRDÉS 
 

MIT GONDOL A SZABÁLYOKRÓL? 

 
B. A szabályok nemcsak feleslegesek, hanem el is butítják a gyerekeimet, és 

akadályozzák érzelmi, mentális és pszichológiai fejlődésüket. A szabályok korlátozzák a 

személyes fejlődést és elnyomják a gyerekeim szabad akaratát. 

 

D. Nem vagyok a szabályok elkötelezett híve, de néha szükség van rájuk. Például a 

gyerekeimnek meg kell tanulniuk a közlekedési szabályokat – a piros megálljt jelent, nincs 

vita. Egyébként mindig igyekszem nagyobb perspektívát használni, hogy lássam, mire van 

szükség egy adott helyzetben. A megérzésemet szerint döntöm el, hogy szükség van-e 

szabályokra vagy sem. Ahelyett, hogy azt mondanám: „Ezt nem teheted!", „Azt nem 

szabad!", inkább megpróbálom megmutatni a tetteik következményeit, vagy elmondani, 

hogy milyen hatása van annak, amit tettek, ezáltal a belső értékeikre hivatkozva, ahelyett, 

hogy valami merev, fekete-fehér szabályrendszert nyomnék a fejükbe. 

 

C. Alapelvem, hogy szabályokra szükség van. A gyerekeimnek meg kell tanulniuk, hogy a 

személyes szabadságnak vannak határai, és hogy nem tehetik mindig azt, amihez kedvük van. 

Ezért hiszek például a házimunkában, hogy az együttműködés, a felelősség és a 

kötelességtudat érzését neveljem beléjük. 

 

A. A szabályok feltétlenül szükségesek! Sok szigorú szabály nélkül minden káosz lenne, és a gyerekeim 

teljesen kontrollálhatatlanok és felelőtlenek lennének. Bizonyos értelemben azért van szükség a 

szabályokra, hogy nyugalomra lelhessek, és hogy kordában tartsam gyerekeim vad természetét. 
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6. KÉRDÉS 
 

HOGYAN TANÍTJA MEG GYEREKEINEK AZ ÉRTÉKEKET? 

 
D. A saját viselkedésemmel próbálok értékeket tanítani a gyerekeimnek, nem pedig azt 

prédikálni, hogy én hogyan akarom, hogy viselkedjenek. Más szóval, úgy tanítom meg őket a 

tiszteletre, a megértésre és a figyelmességre, hogy én magam is így viselkedem. Hiszem, 

hogy a gyerekek a feltétel nélküli szereteten és a konkrét példákon keresztül tanulnak a 

legjobban. Ezért igyekszem jó értékeket mutatni nekik azzal, ahogyan én viszonyulok 

hozzájuk. Ha azt akarom, hogy megértsék a segítőkészség örömét, akkor segítek a 

gyermekemnek, amikor segítségre van szüksége. A tetteimen keresztül tanítani sokkal 

erőteljesebb, mint a szavaimmal prédikálni. 

 

A. A gyermekeimnek jó értékeket tanítok mind a szavaimmal, mind az általam támasztott 

követelményekkel és szabályokkal. Például ahhoz, hogy a gyerekeim felelős emberekké váljanak, 

szükséges, hogy megtanuljanak jól viselkedni, és ehhez szükség van bizonyos viselkedési szabályokra, 

például hogy szépen válaszoljanak a kérdésekre, segítsenek a ház körül, takarítsák ki a saját szobájukat 

stb. 

 

B. Hagyom, hogy a gyerekeim szabadon felfedezzék a világot, hogy megtalálják saját 

értékeiket. Azt akarom, hogy megtalálják a saját igazságukat, nem akarom átmosni az 

agyukat a saját elképzeléseimmel és meggyőződéseimmel. 

 

A. Először is, elmondom a gyerekeimnek, hogy mik a jó, tisztességes értékek, amelyek szerint 

élni kell. De néha szigorú fegyelemre van szükség, hogy valóban megértsék, mire gondolok. 

Néha a gyerekeknek a nehezebb úton kell megtanulniuk dolgokat. Amikor büntetem a 

gyerekeimet, az a saját érdekükben történik. Másképp hogyan tanulnák meg, hogy mi a helyes 

és mi a helytelen? 
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7. KÉRDÉS 
 

MIK A JÖVŐBELI CÉLJAI A GYEREKEIVEL KAPCSOLATBAN? 

 

C. Azt akarom, hogy a gyerekeim boldogok legyenek. Ha ők boldogok, én is az vagyok. Szeretném, 

ha találnának kielégítő munkát és jó partnert, akit szeretnek, és aki viszont szereti őket. 

Szeretném, ha felismernék, kik is ők valójában, miközben a legjobbat teszik a körülöttük élő 

emberekért. 

 

A. Azt akarom, hogy a gyermekeim erősek, függetlenek és sikeresek legyenek. Azt 

akarom, hogy kitartóak legyenek, keményen dolgozzanak, hogy jó oktatásban 

részesüljenek, hogy jó munkát kaphassanak és jó állampolgárok legyenek. Azt akarom, 

hogy büszke legyek rájuk! 

 

D. Szeretném, ha a gyerekeim megismernék és megélnék az igazi boldogságot és a feltétel 

nélküli szeretetet. Azt akarom, hogy valóban megismerjék és használják a feltétel nélküli 

szeretet, a nyitottság és a teljes elfogadás erejét. Ha egyszer valóban megismerik ezt az 

erőt, elengedhetem őket, hogy mélyen értelmes életet élhessenek. 

 

B. Azt akarom, hogy a gyerekeim szabad emberek legyenek. Azt akarom, hogy 

folytonosan kutassák képességeiket, hogy kiélhessék teljes potenciáljukat. 
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8. KÉRDÉS 
 
MI ÖN A GYERMEKÉNEK? 

 
B. Úgy tekintek magamra, mint a gyerekeim egyenrangú barátjára. Hiszek az egyenrangú 

kapcsolatok erejében, és szeretném, ha a gyerekeim azt éreznék, hogy mindig fordulhatnak 

hozzám. 

 

A. Úgy tekintek magamra, mint egyfajta erkölcsi őrre. Szülőként kötelességem 

gondoskodni arról, hogy a gyermekeim megtanulják a különbséget jó és rossz, helyes és 

helytelen között. 

 

D. Úgy tekintek magamra, mint egyfajta útmutatóra az életben és a tudatosságban, 

valamint a feltétel nélküli szeretet forrására. Igyekszem mindig figyelembe venni a hosszú 

távú perspektívát, és arra irányítani a gyerekeimet, amire úgy érzem, hogy szükségük 

van, amíg nem tudják átvenni az irányítást és vezetni magukat. 

 

C. Meleg, szeretetteljes és barátságos vagyok a gyerekeimmel, de nem vagyok a barátjuk. Én 

vagyok a szülőjük, valamiféle tekintély. Tudatom a gyerekeimmel, hogy szeretem őket, bármi 

történjék is, de ha kell, kemény is lehetek. 
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9. KÉRDÉS 
 

MIK AZ ÉRZELMEK? 

 
C. Az érzelmek általában elfogadhatóak, széles körű toleranciával rendelkezem. Nem 

fogadom el azonban a tiszteletlenség közvetlen jelét, például ha a gyerekeim kiabálnak 

velem. Az érzelmek ilyen megnyilvánulása elfogadhatatlan, és feldühít. 

 

B. Nem szeretem a negatív érzelmeket. Az igazság az, hogy az erőteljes érzelmek kicsit ijesztőek 

lehetnek. Igyekszem mindent megtenni, hogy elkerüljem ezeket a gyerekeimnél. Ez legtöbbször 

azt jelentheti, hogy hagyom, hogy a gyerekeim a saját fejük után menjenek. 

 

A. Szerintem az érzelmek kimutatása általában a gyengeség jele. Ahhoz, hogy a gyerekeim 

erős emberekké váljanak, meg kell tanulniuk, hogy uralkodjanak az érzelmeiken, és ne 

hagyják, hogy azok irányítsák a cselekedeteiket. Ha túl gyakran mutatják ki az érzelmeiket, 

sebezhetővé válnak, és mások kihasználhatják őket. 

 

D. A gyerekeim érzelmei általában a kielégítetlen szükségletek eredménye (a figyelem, az 

autonómia, a kötődés, vagy akár olyan alapvető dolog, mint az alvás stb. iránti igény). Az 

gyerekeim jellemzően érzelmekkel fejezik ki kielégítetlen szükségleteiket, ezért igyekszem 

nem dühös lenni, és nem „büntetem" őket ezek miatt. 
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10. KÉRDÉS 
 

MELYEK A LEGFONTOSABB SZÜLŐI ESZKÖZEI? 

 
A. Erős értékrendem, a helyes ismerete és magas szintű erkölcsi ítélőképességem. Nagyon 

magas elvárásaim vannak a gyerekeimmel szemben, amelyeknek meg kell felelniük, ha 

felnőttként boldogulni akarnak. Ahhoz, hogy a gyerekeim tanulhassanak és fejlődhessenek, 

tudniuk kell, ha kudarcot vallottak, és ezért több erőfeszítést kell tenniük. 

 
D. A feltétel nélküli szeretetem és támogatásom, az erős megérzésem és ösztönöm, valamint 

a hosszú távú perspektíva állandó szem előtt tartása. Igyekszem nem ítélkezni a gyermekeim 

felett, nem a merev normák és a népszerű, általánosan elfogadott elképzelések irányítanak, 

hanem mindig támogató és elfogadó vagyok. 

 

C. A racionális elmém, a jó emberi értékeim és a szülői szeretet. Imádom a gyerekeimet, 

de ez nem jelenti azt, hogy szabadon csinálhatnak, amit akarnak. Nyitott vagyok a 

vitákra, a logika és a józan ész eszközeit használom, amikor érvelek az álláspontom 

mellett. 

 

B. A toleráns, rugalmas elmém, valamint a melegségem és szeretetem. Nem akarom, hogy a 

gyerekeim korlátok közé szorítva vagy gátolva érezzék magukat, ezért igyekszem meglehetősen 

hosszú pórázon tartani őket, hagyva, hogy azt tegyék, amit akarnak ... legtöbbször! 
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KÉSZ? 

Rendben, itt az ideje, hogy megszámolja az A, B, C és D pontokat, hogy megtudja, milyen a szülői 
stílusa! 

 
Mielőtt tovább olvasná a teszteredményeket, kérjük, vegye figyelembe, hogy a legtöbben 

nem mindig csak egy bizonyos nevelési stílus szerint cselekszünk és gondolkodunk. 

 

Nem vagyunk statikusak. Gyakran változunk a helyzeteknek, a gyermekeink hangulatának és a 

saját hangulatunknak megfelelően. 

 

Ez lehet az oka, hogy a válaszok valószínűleg nem 100%-ban konzisztensek (azaz nem csak egyféle 
betűtípusból állnak). 

 
A legvalószínűbb azonban, hogy valószínűleg van egy betű, amely meglehetősen következetesen 
jelenik meg, míg a többi betű talán csak néha-néha. 

 
Ugyanakkor azt is fontos megérteni, hogy mindezen nevelési stílusoknak vannak előnyei és 

potenciális veszélyei is, és tudatában kell lennie ezeknek, hogy gyermeke legjobb érdekében 

cselekedhessen. 

 

Olvassa tovább, hogy megtudja az eredményét. 
 
 

 

HA  LEGTÖBBSZÖR „A"-T VÁLASZTOTT... 
 
Az Ön szülői stílusa valószínűleg a tekintélyelvű szülői 

stílusra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik 

 

Olvasson tovább, és tudjon meg többet a tekintélyelvű szülői stílusról. 

 
A következő személyiségjegyek, értékek és stratégiák jellemzőek a tekintélyelvű szülőkre: 

 

• Nagyon határozott és szigorú elképzelései vannak arról, hogy mi  helyes és mi helytelen, mi 

jó és mi rossz – mind a politikában, mind az emberekben, mind a gyermekneveléssel 

kapcsolatos vélemények tekintetében. 

 

• Szereti az embereket tulajdonságaik és képességeik alapján megítélni és mérni. Hajlamos 

egyes embereket idealizálni, míg másokat kudarcnak tekint. 
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• A struktúra, a rend és a kiszámíthatóság nagyon fontos. A családon belül vitathatatlanul 

létezik egy társadalmi hierarchia – a csúcson lévők, a szülők teljes hatalommal rendelkeznek, 

akiknek engedelmeskedni kell. 

 

• Sok szabályt alkalmaz, amelyeket feltétlenül be kell tartani. A gyerekeket nem bátorítja 

arra, hogy megkérdőjelezzék a szabályokat vagy egyéni véleményt alkossanak. A 

legtöbb dolog ezért nem képezi vita tárgyát. 

 

• Nagyon magas elvárásokat támaszt a gyerekek viselkedésével, teljesítményével és 

eredményeivel szemben. A rosszul viselkedő vagy hisztis gyereket azonnal leállítja és 

megbünteti a rossz viselkedésért. 

 

• Nem szeret kimutatni semmilyen érzelmet. Minden érzelem potenciálisan veszélyes. 

Érzéketlennek tűnhet, mivel a gyengédség és a szeretetteljes ragaszkodás kimutatását 

feleslegesnek és a gyengeség jelének tartja. 

 

• Nem tudja mindig kordában tartani az érzelmeit, ezért nagyon könnyen kijön a 

sodrából. 

 

• A büntetések különböző formáihoz folyamodik, ha a gyerekek nem felelnek meg a 

magas elvárásoknak. A büntetések lehetnek fenyegetések, bűntudat-keltés (hogy 

gyerekek rosszul érezzék magukat) és verés. 

 

• Szereti a gyerekeit, de hajlamosak úgy tekinteni rájuk, mint ellenségekre, 

akiket le kell gyűrni, különben felülkerekednek és átveszik az irányítást. 

 

A legtöbb esetben jó ötlet lehet, ha a gyermekét meghallgatva állít fel szabályokat. A szabályok 

betartása fontos Önnek, ezért jó ötlet lehet, ha eleve közösen állítják fel azokat. Ne feledje, 

hogy ha túlságosan korlátozza gyermekét a digitális eszközök használatában, nagy 

valószínűséggel a gyerek így is ki lesz téve mindannak, amitől meg akarja óvni, csak éppen az Ön 

tudta nélkül. Próbálja meg arra nevelni magát, hogy jobban bízzon a gyerekében. 
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HA LEGTÖBBSZÖR ’B'-T VÁLASZTOTT ... 
 
Az Ön szülői stílusa valószínűleg a megengedő szülői stílusra 

jellemző tulajdonságokkal rendelkezik 

 

Olvasson tovább, hátha felismeri a jellemzőket! 

 

A következő személyiségjegyek, értékek és stratégiák jellemzőek a megengedő szülőkre: 

 
• Meleg, gondoskodó és szerető szülők, és ezt igyekeznek a lehető legtöbbször megmutatni. 

 
• Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek érzelmi jólétének és fejlődésének optimális 

feltételeire. 

 

• Kevés otthoni szabályt hoznak és nincsenek magas elvárásaik a viselkedési normák terén. 

Arra törekednek, hogy semmiben ne korlátozzák a gyereket. A szabályokat általában 

korlátozónak tartják a szabad fejlődés szempontjából. 

 

• Nagyon fontosnak tartják az egyéni autonómia támogatását és hogy 

teret adjanak a kreatív kifejezésmódoknak. 

 

• Hisznek a családon belüli egyenrangúságban, az önszabályozás erejében és tartózkodnak a 
gyerekek nyílt ellenőrzésétől. 

 
• Előtérbe helyezik a családi harmóniát és a béke fenntartását, még akkor is, ha ez 

önfeláldozással jár (engedik, hogy a gyerekek kívánságai érvényesüljenek). 

 

• A manipuláció különböző formáival, például megvesztegetéssel, jutalmazással vagy dicsérettel 

próbálnak közvetett kontrollt gyakorolni a gyerekeik felett. 

 
Ha Ön a legtöbb esetben ilyen szülő, érdemes megkérdezni a gyermekeit, hogy mindig 

biztonságban érzik-e magukat. A gyerekek szeretik a struktúrát és a szabályokat, fontos, 

hogy tudják, mire számíthatnak. Bár a tizenévesek elsőre vonzónak találhatják a megengedő 

szülői magatartást, mégis szükségük van egy viszonyítási pontra a lázadáshoz. A fiatalabb 

gyerekek számára az ilyen referenciapontok biztonságos kikötőt jelentenek az online világ 

hatalmas komplexitásának felfedezése során. 
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HA A LEGTÖBBSZÖR ’C’-T VÁLASZTOTT ... 
 
Az Ön szülői stílusa valószínűleg az autoritatív szülői stílusra 

jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

Olvasson tovább, hogy többet megtudjon a szülői stílusáról. 

 
A következő személyiségjegyek, értékek és stratégiák jellemzőek az autoritatív szülőkre: 

 
• Meleg, érzékeny és szeretetteljes, és arra törekszik, hogy jelen legyen és kielégítse a gyerekek 

igényeit. 
• Viszonylag magas elvárásokat támaszt a megfelelő viselkedéssel kapcsolatban. Vannak 

betartandó házi szabályok, de a gyereknek a meghatározott kereteken belül mindig van 

lehetősége, hogy a saját érdeklődését kövesse. 

• A gyerekeknek lehet véleményük, és bátorítják őket, hogy kifejezzék azt, de a végső szót mindig a 

szülők mondják ki. A gyerekek ezt tudják és el kell fogadniuk! 

• Fontosnak tartja, hogy megközelíthető, de a konfliktusokban mégis határozott és 

rendíthetetlen legyen. Meghallgatja a gyereket, de elvből ne enged az igazából. Nem 

elfogadható, hogy egy vitában „veszítsen", vagy egy veszekedésben meghátráljon. 

• Ösztönzi az egyéniséget, de NEM a közösség rovására. Ez azt jelenti, hogy a gyereknek 

megengedik, hogy egyéni akarata szerint cselekedjen, amíg ez nem veszélyezteti a 

társadalmi struktúrát vagy nem megy szembe a hagyományos normákkal. 

• A szülői felügyeletet szükségesnek tartja, és szóbeli érveléssel, logikai érveléssel és szükség 
esetén akár fizikai erővel is megvalósítja. 

• Fontosnak tartja, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt, amikor az ember nem túl 

szigorú, nehogy elnyomja a gyerekeket, de nem is túlságosan elnéző, hogy 

elkényeztesse őket. 

• Akkor alkalmaz büntetést, ha fontosnak érzi, hogy a gyerekek megértse, hogy 

bizonyos viselkedésformák elfogadhatatlanok. Lehet dühös, korlátozásokat vezethet 

be vagy rövid időre eltilthatja az internettől. 

A legtöbb gyerek számára ez a szülői stílus a legelőnyösebb. A digitális kor gyorsan változó 

valóságában biztonságos és szilárd kikötőt kínál. A büntetésről alkotott véleményét azonban 

érdemes átgondolnia. A digitális hozzáférés megvonása vagy a közösségi médiától való 

távolmaradás követelése többet árthat, mint használhat gyerekének. 
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HA A LEGTÖBBSZÖR "D"-T VÁLASZTOTT ... 
 
Az Ön szülői stílusa valószínűleg a feltétel nélküli, pozitív szülői stílusra jellemző 

tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

Kérjük, olvassa el az alábbiakat, hogy többet tudjon meg erről a szülői stílusról. 

 
A következő személyiségjegyek, értékek és stratégiák jellemzőek a feltétel nélküli pozitív 

szülői stílust gyakorló szülőkre: 

• Hisz a gyermekek feltétel nélküli szeretetében és támogatásában, így a viselkedésüktől 

függetlenül teljes mértékben elfogadja a gyerek személyét. 

• Próbálja mindig a nagyobb perspektívát alkalmazni, és így nem vesz magától értetődőnek 

semmilyen általánosan elfogadott normát vagy szokást. 

• Minden helyzetben tudatosan (intuícióra és megérzésre alapozva) próbálja megérteni, 

mire van szükség – mind a gyerek, mind saját maga számára. Ez jelentheti azt, hogy 

ráhangolódik a gyerekre és felfedez valamilyen kielégítetlen szükségletet, vagy 

higgadtan átvészeli a konfliktusokat, hogy megérezze, mire van szükség általános 

szinten. 

• Nem alkalmaz szabályokat csak a szabályok kedvéért vagy a társadalmi konvencióknak való 

megfelelés érdekében. Szabályokat csak akkor alkalmaz, ha azok a gyermek érdekét 

szolgálják (ez nem jelenti, hogy a gyerek akarja a szabályokat, de szüksége lehet rájuk, pl. 

hogy biztonságban érezze magát, fizikailag egészséges maradjon stb.) 

• Törekszik arra, hogy a gyermekkel együttműködjön és erősítse, ahelyett, hogy ellen dolgozna és 

elbizonytalanítaná. 

• Személyes létével tanít, ahelyett, hogy prédikálna. Azokat a tulajdonságokat képviseli, 

amelyeket szeretné, hogy a gyerek is átérezzen, megtanuljon és megértsen. Úgy gondolja, 

hogy az ember azt kapja, amit ad. 

• Próbál folyamatosan nyitott és pozitív maradni, és nem hisz semmilyen büntetésben. 

Tudatosan nem alkalmazza a különböző szeretetmegvonási technikákat, mint pl. a 

szobafogság, a harag vagy a mellőzés. 

Ha az Ön nevelési stílusa ehhez áll a legközelebb, akkor rendkívül fontos, hogy megtalálja a 

megfelelő egyensúlyt a feltétel nélküli szeretet (ez a kiindulópont valóban a legjobb 

életkezdést biztosítja a gyereknek) és valamiféle rendszer között, amelyre a gyerekeknek 

valóban szükségük van. Fel kell készítenie gyermekét az élet kemény valóságára, különben 

áldozatul eshet a ragadozóknak vagy a zsarnokoknak – és később ők maguk is zsarnokká 

válhatnak. 
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4. RÉSZ | A SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A DIGITÁLIS 
VILÁGBAN – MÉRJE FEL ISMERETEIT 

 
A következő kérdésekre IGENnel vagy NEMmel válaszolhat. Ezúttal vannak helyes és helytelen 

válaszok. Amikor a helyes választ ellenőrzi, néhol a magyarázatot is elolvashatja. 

 

1. Minden szülő számára lehetővé kell tenni, hogy részt vehessen az iskola digitális 

platformján, úgy, hogy az iskola kérésre eszközöket biztosít a hozzáféréshez (például a 

szülők számára szabadon hozzáférhető munkaállomásokat). 

 

2. Az Ön gyermeke piszkálta egy iskolatársát, mert az muszlim és fejkendőt visel. Ezt a gyerek 

szólásszabadsága lehetővé teszi, Önnek nem kell semmit sem tennie. 

 
3. A szülők alapvető joga, hogy gyermekük számára a digitális távoktatást válasszák. 

 
4. A szülőknek joguk van elolvasni gyermekeik e-mailjeit és közösségi médiaüzeneteit. 

 
5. Az Ön gyermeke tegnap töltötte be a 18. születésnapját. Mostantól az Ön gyermekének kell 

szülői hozzáféréssel rendelkeznie az iskola digitális platformjához. 

 

6. A tanároknak kötelességük támogatni a szülőket nevelői szerepükben, és útmutatást adni az 

iskola által használt digitális technológiával kapcsolatban. 

 
7. Az iskola vezetőinek kell eldönteniük, hogy milyen technológiát használjanak a diákok az 

iskolában. 

 
8. A szülőkön múlik, hogy kívánnak-e digitális kommunikációt folytatni a gyermekük 

számára kiválasztott iskolával. 

 

9. Az Ön gyermeke különösen tehetséges matematikában. Az egyetlen módja, hogy 

megfelelően támogassa fejlődését, egy előfizetést igénylő online tanulási eszköz 

használata. A gyermekétől megtagadható a platform használata, ha nem engedheti meg 

magának, hogy fizessen érte. 

 

10. Az általános iskolás diákok nem elég érettek ahhoz, hogy részt vegyenek az iskolai 

döntéshozatalban, vagy hogy saját hozzáféréssel rendelkezzenek az iskolai 

platformokhoz. 
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VÁLASZOK 

 
1. Minden szülő számára lehetővé kell tenni, hogy részt vehessen az iskola digitális 

platformján, úgy, hogy az iskola kérésre eszközöket biztosít a hozzáféréshez (például a 

szülők számára szabadon hozzáférhető munkaállomásokat). 

Igaz, ha az iskola nem tudja biztosítani, akkor minden szülő számára elérhető módszereket 
kell választania. 

 

11. Az Ön gyermeke piszkálta egy iskolatársát, mert az muszlim és fejkendőt visel. Ezt a gyerek 

szólásszabadsága lehetővé teszi, Önnek nem kell semmit sem tennie. 

Hamis - minden jognak az a határa, hogy nem sértheti mások jogait, ennek megfelelően 

kell cselekednie. 

 

2. A szülők alapvető joga, hogy gyermekük számára a digitális távoktatást válasszák. Igaz - a 

szülők alapvető joga eldönteni, hogy milyen támogatást igényelnek gyermekük 

oktatásához. A teljes mértékben digitális távoktatás azonban csak szélsőséges 

esetekben, például betegség esetén javasolt. Egyébként a szakképzett 

pedagógusoknak meg kell próbálniuk meggyőzni a szülőt, vagy akár jelenteniük kell az 

esetet a gyermekvédelmi hatóságoknak. 

 
3. A szülőknek joguk van elolvasni gyermekeik e-mailjeit és közösségi médiaüzeneteit. 

Hamis, a magánélethez való jog a gyermekek alapvető joga. Hasonlóképpen nem 

nyithatja ki szabadon a táskájukat engedély nélkül. 

 
12. Az Ön gyermeke tegnap töltötte be a 18. születésnapját. Mostantól az Ön 

gyermekének kell szülői hozzáféréssel rendelkeznie az iskola digitális platformjához. 

Igaz, a szülői jogok és kötelezettségek abban a pillanatban megszűnnek, amikor a 
gyermeke felnőtté válik. Bár a legtöbb esetben elegendő bizalom van ahhoz, hogy Ön 
továbbra is részt vehessen gyermeke életében ilyen módon is, jogilag engedélyre van 
szüksége ehhez. 

 
4. A tanároknak kötelességük támogatni a szülőket nevelői szerepükben, és útmutatást 

adni az iskola által használt digitális technológiával kapcsolatban. 

Igaz, a szülőknek meg kell kapniuk a szükséges támogatást gyermekeik neveléséhez, és 
a tanárok szakmai kötelessége, hogy ezt biztosítsák. Ezt azonban a tanárok 
munkaidejében gyakran nem ismerik el. Ezért a szülőknek és a tanároknak össze 
kellene fogniuk. 
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5. Az iskola vezetőinek kell eldönteniük, hogy milyen technológiát használjanak a diákok az 

iskolában. Hamis, a szülőknek és maguknak a diákoknak is szerepet kell kapniuk az 

ilyen döntések meghozatalában. Ez azért is hasznos, mert a szülők több információval 

rendelkezhetnek a technológiáról, ami jobb döntésekhez vezethet. 

 
6. A szülőkön múlik, hogy kívánnak-e digitális kommunikációt folytatni a gyermekük 

számára kiválasztott iskolával. 

Hamis, a szülők felelősek gyermekeik neveléséért, és így tudniuk kell, hogy mi történik az 
iskolában, és ebbe beleszólásuk is legyen. Ez a felelősség – bár sok szülő így hiszi – 
nem ér véget az iskolaválasztással, hanem naprakészen jelen kell lenni az iskoláztatás 
ideje alatt is. 

 
7. Az Ön gyermeke különösen tehetséges matematikában. Az egyetlen módja annak, hogy 

megfelelően támogassa fejlődését, egy előfizetést igénylő online tanulási eszköz 

használata. A gyermekétől megtagadható a platform használata, ha nem engedheti meg 

magának, hogy fizessen érte. 

Hamis, a gyermekeknek joguk van a számukra legjobb oktatáshoz. Ebben az 

esetben az iskolának, az önkormányzatnak vagy az államnak kell biztosítania a 

szükséges finanszírozást, ha Ön nem engedheti meg magának. Tulajdonképpen, ha 

az oktatás általában ingyenes, akkor a speciális igényeket – legyen szó 

fogyatékosságról, különleges tehetségről vagy bármi másról – is ingyenesen kell 

biztosítani. 

 
8. Az általános iskolás diákok nem elég érettek ahhoz, hogy részt vegyenek az iskolai 

döntéshozatalban, vagy hogy saját hozzáféréssel rendelkezzenek az iskolai 

platformokhoz. 

Hamis, már 2 éves korú gyermekek is képesek részt venni a döntéshozatalban 

a játszócsoportjukban vagy a bölcsődében. Az alkalmazott módszereknek azonban az 

életkornak megfelelőnek kell lenniük, a fiatalabb gyerekeknek más eszközökre van 

szükségük, mint az idősebb tinédzsereknek. A nyelvi regiszter, annak biztosítása, 

hogy a gyerekek megértsék, miről kell dönteniük, döntő fontosságú – de ugyanilyen 

fontos a szülők számára is. 
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MELLÉKLET 2 

BESZÉLGETÉS INDÍTÓ MONDATOK  
 

Néha nehéznek tűnik a biztonságos digitális vitorlázás témáit megbeszélni gyermekével. Az 

alábbiakban talál néhány beszélgetésindítót, amelyek segíthetnek. 

 
Először is tudnia kell, hogy gyermeke számára fontos, hogy megkérdezze, mit csinált az 

iskolában. Ez pozitív hatással van gyermeke közérzetére, mivel úgy érzi, hogy érdekli az élete. A 

kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy ha így tesszük fel a kérdést: "Történt valami érdekes 

az iskolában?", valószínűleg egyszavas választ kapunk: Semmi. 

Néhány ötlet a digitális eszközökről való beszélgetés elindításához: 

 
• Meg tudod mutatni, hogyan működik? 

• Mit szeretsz benne különösen? 

• Mi jelent kihívást a használata során? 

• Hol tanultad meg használni? 

• Hallottam/olvastam róla. Ezt olvastam. Egyetértesz vele? 

• Én elakadtam ezzel. Tudod, hogyan kell csinálni? Meg tudsz tanítani? 

• Guglizunk együtt! 

• Értem, valakitől hallottad. Ellenőrizzük együtt, hogy mások is egyetértenek-e ezzel vagy sem? 

• Ez a dolog a munkahelyemen történt... Történt veled valaha hasonló az iskolában? 
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