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BEVEZETÉS 

A segédanyag létrehozásának első lépéseként iskolai innovációs modellt épült, amelyet Európa 

különböző részeiről származó iskolavezetők értékeltek. Ez képezte a segédanyag alapját. 

 

Az ESHA nemrégiben végzett piackutatása azt mutatja, hogy az iskolák különböző stratégiákat és 

megközelítéseket alkalmaznak a digitális oktatás terén. A COVID-19 iskolabezárások szükségessé 

tették, hogy a szülők, tanárok és iskolavezetők együtt tanuljanak meg eligazodni a digitális 

valóságban. Bár a tapasztalatok hatására az érintett felek felismerték a digitális technológiák 

oktatási felhasználásában rejlő lehetőségeket és előnyöket, az iskolavezetőknek számos 

területen támogatásra van szükségük. 

 
A jól ismert innovációs modellek szerint (Kable 2009) összefüggés van az innovációk hosszú 

távú hatása és az egész iskolára kiterjedő stratégiai terv megléte között. Tekintettel arra, 

hogy a közelmúltbeli innovációk szükséghelyzetből születtek (bezártak az iskolák), nagy az 

esélye, hogy az egész iskolára kiterjedő stratégiai terv nélkül a digitális oktatás nem javítja 

tartósan a pedagógiai és didaktikai megközelítéseket. 

 
Az iskolavezetők számára készült SAILS Safe segédanyag innovatív kockázatcsökkentő 

megközelítése segít, hogy a digitális korban az iskolavezetők képesek legyenek a digitális 

oktatás megvalósítására és meg tudják védeni a tanulókat a közösségi médiaplatformok nem 

kívánatos hatásaitól. A segédanyag az egész iskolára kiterjedő tervezési modell bevezetését 

javasolja, amely lehetővé teszi, hogy az iskolavezetők gondosan megtervezzék a digitális 

oktatás tartós bevezetését, figyelembe véve az iskola hosszú távú stratégiáját, a változással 

szembeni ellenállást, a szükséges erőforrásokat, valamint az iskolavezetők és a tanárok 

képzési igényeit. 

 

A SAILS Safe iskolavezetők számára készített segédanyaga online elérhető útmutató a politikai 

döntéshozók és az iskolavezetők számára. Az útmutató háttérinformációkat nyújt az 

iskolavezetőknek és a politikai döntéshozóknak a következő területekről: 

• innovációs modellek az oktatásban 

• közösségi médiaplatformok 

• az online jelenléttel kapcsolatos kutatási eredmények 

• a digitális gyermekkorra vonatkozó jogszabályok, beleértve az online tanulást is 

 
A segédanyagot használó iskolavezetők képessé válnak a digitális oktatás hatékony 

megvalósítására, és támogatni tudják a diákokat, hogy amikor az online vizeken hajóznak, 

csökkentsék a kockázatokat. A segédanyag Görögország, Magyarország, Hollandia és 

Spanyolország országspecifikus tapasztalatain alapul, de más országokra is átültethető. 
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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, iskolavezetőket 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 olyan közösségi próbaterepként 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 
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biztosításához. Emellett az olyan szervezetek, mint az EA és az ESHA az iskolavezetőkkel 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. 
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ÚJ MEGKÖZELÍTÉS: KOCKÁZATCSÖKKENTÉS  

Ellentétben számos, csak a veszélyekre és a kockázatmegelőzésre összpontosító segédanyaggal, a 

SAILS projekt célja a sokkal fenntarthatóbb megközelítés, a kockázatcsökkentés alkalmazása. A 

digitális oktatással foglalkozó szakértők által végzett legújabb kutatások (lásd a Legújabb 

kutatások fejezetet) szintén azt bizonyítják, hogy lehetetlen a gyerekeket és más érintetteket 

minden kockázattól megóvni, és nem is szabad erre törekednünk. Ehelyett elfogadhatjuk, hogy a 

digitalizáció ma már az életünk része mind a szakmai, mind a magánéletben, és alapvető 

fontosságú, hogy megtanuljuk és megtanítsuk a biztonságos használatot, megismerve a 

kockázatokat, de kihasználva az előnyöket is. Salamon Eszter (IPA) gyakran azzal a hasonlattal 

illusztrálja a helyzetet, hogy amikor az első autók megjelentek az utcákon, ezeket olyan 

veszélyesnek tartották, hogy az autók előtt futárok szaladtak, akik figyelmeztették az embereket 

a veszélyre. Az autók ma már nagyon elterjedtek, és egyre gyorsabbak, mégis hagyjuk, hogy az 

emberek átkeljenek az úton, a szülők megtanítják a gyerekeiket a kijelölt gyalogátkelőhelyek 

használatára, arra, hogyan kell balra és jobbra nézni. Történnek mégis balesetek? Sajnos, igen, 

de senki számára nem tűnik ésszerű megközelítésnek, hogy soha többé nem hagyjuk el a 

házunkat. 

 

Ugyanígy gondolkodunk a digitalizációról is. A legjobb, amit a felnőttek tehetnek a gyerekek (és 

más felnőttek) érdekében, hogy megismertetik őket a navigációs eszközökkel, megosztják velük 

a tapasztalataikat, és mindig ott vannak támogatásként, ha a dolgok váratlan fordulatot vesznek. 

A tiltás és a félelemkeltés nem csökkenti a kockázatot, de növelheti a szégyenérzetet és a 

félelmet, ami akadályozza, hogy segítséget kérjenek, amikor szükség van rá. 
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ISKOLAI INNOVÁCIÓS MODELL 

A segédanyag alapját képező iskolai innovációs modell négy fő lépést javasol az innováció 

megvalósításban: 

 

1. Diagnózis 

2. Stratégiák 

3. Végrehajtás 

4. Értékelés és fejlesztés 

 
A négy fő lépés legfontosabb célját az alábbiakban ismertetjük, és az iskolavezetők, 

iskolavezetői csapatok számára néhány hasznos eszközt és forrást is kínálunk a végrehajtáshoz. 

Bár az elsődleges célcsoport az iskolavezetők, alapvető fontosságú, hogy az iskola minden 

érintettje részt vegyen az út minden lépésében, csak így lehet az innováció inkluzív, amely az 

egész iskolai közösség jogait biztosítja és minden érintett igényeit szolgálja. 

 

Az iskolai innovációs modell az iskolavezetőkkel és az ESHA igazgatótanácsával folytatott 

interjúkon és az érdekelt felek találkozóin kapott hozzászólásokon alapul, az ESHA tagjai a 2020-

ban és 2021-ben tartott online szemináriumokon és közgyűléseken, az EEPN projekt 2021. 

szeptember 20-i barcelonai zárókonferenciáján az iskolavezetők, politikai döntéshozók és más 

oktatási szakemberek számára tartott műhelytalálkozókon szólhattak hozzá. 

 

Az iskolavezetőktől kapott információk alapján a következő problémák merültek fel leginkább: 

 
1. Túl sok eszköz áll rendelkezésre, de nincs elég idő és szakértelem a kipróbálásukhoz, hogy 

kiválaszthassák a legmegfelelőbb megoldásokat; 

2. Adatvédelemmel kapcsolatos aggályok, különösen az online oktatás esetében, 

hogyan lehet tiszteletben tartani a GDPR-t az online tanítás során; 

3. Közösségi média és szakmai élet; 

4. A digitális eszközök mint a családok bevonásának eszközei; 

5. Új pedagógiai módszerek szükségessége az online oktatásban; 

6. Megfelelő hardverek szükségessége az iskolák és a diákok számára; 

7. A digitális készségek alacsony szintje sok iskola személyzetének körében, szemben a diákok 

sokkal magasabb szintű készségeivel; 

8. Társadalmi-gazdasági státuszon alapuló különbségek; 

9. A digitális írástudás, az aktív polgári szerepvállalás és a kritikai gondolkodás készségeinek 
hiánya a tanárok körében. 
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2022 júniusában Törökország, Spanyolország és Hollandia iskolai vezetőinek egy csoportja 

részt vett az ESHA által vezetett 90 perces workshopon Hollandiában, Hágában, ahol 

áttekintették a dokumentum első változatát, visszajelzéseket adtak és észrevételeket tettek. 

A modell végleges változata figyelembe vette a világ minden tájáról származó aktív és 

nyugdíjas iskolaigazgatók véleményét. 
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DIAGNÓZIS 

Az innovációs modell első lépése mindig a diagnózis. Bár az iskolai oktatásban érdekelt felek 

mindegyike minden tőle telhetőt megtesz, fontos, hogy őszintén és tisztelettudóan értékeljük az 

iskolai közösség digitalizációjának jelenlegi állapotát. Vezetőként vagy a vezetői csapat tagjaként 

az Ön feladata biztosítani, hogy mindenkinek lehetősége legyen a véleményét és tapasztalatait 

az ítélkezéstől való félelem nélkül kifejteni, mert csak így kaphat teljes képet, és csak így 

küszöbölheti ki az ítéletalkotást elhomályosító félrevezető, hamis feltételezéseket. 

SWOT/GYELV 

Ebben a fejezetben néhány konkrét módszert javasolunk, és hasznos eszközöket nyújtunk 

az értékeléshez. Az értékelés általános módszerei közé tartozik például a SWOT/GYELV-

elemzés (erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek). Az erősségek és 

gyengeségek a belső, változtatható valóságra, a lehetőségek és veszélyek a külső, nem 

változtatható tényezőkre vonatkoznak. 

 

 
GYELV elemzés    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

Veszély 
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A Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Massachusettsi 

Általános és Középfokú Oktatási Osztály) hasznos útmutatóját és teljes foglalkozásleírását itt 

találja. 

https://tinyurl.com/4bdf6mhc 

 

Javasoljuk, hogy a biztonságos és fenntartható digitalizálást célzó iskolák, amelyek 

valóban az összes érdekelt fél igényeit szeretnék szolgálni, vizsgálják felül jelenlegi 

gyakorlatukat és forrásaikat a következő témakörökben: 

 

DIGITÁLIS ÉRETTSÉG 

A digitálisan érett iskolák magas szinten integrálják az IKT-t, és rendszerezik az IKT használatát az 

iskolai irányításban és az oktatási folyamatokban. 

 

Készítsen pillanatfelvételt a SELFIE-vel! 
 

A SELFIE ingyenes, könnyen használható, testre szabható eszköz, amely segít az iskoláknak 

felmérni, hogy hol tartanak a digitális tanulás terén. A SELFIE erős kutatási alapokon nyugszik, az 

Európai Bizottság keretrendszere alapján fejlesztették ki, amelynek célja a digitális korszakban az 

oktatási szervezetekben való tanulás előmozdítása. A SELFIE névtelenül gyűjti a diákok, tanárok 

és iskolavezetők véleményét arról, hogyan használják a technológiát az iskolájukban. Ez rövid 

állítások és kérdések, valamint egyszerű, 1-5 válaszskála segítségével történik. A kérdések és 

állítások kitöltése körülbelül 20 percet vesz igénybe. 

 

Az adatok alapján az eszköz jelentést készít – pillanatfelvételt („SELFIE"-t) az iskola erősségeiről és 

gyengeségeiről a technológia használata terén. 

 
A SELFIE több mint 30 nyelven elérhető bármely általános, közép- és szakiskola számára 

Európában és azon kívül. Bármelyik iskola használhatja, nem csak azok, amelyek fejlett 

infrastruktúrával, felszereltséggel és technológiával rendelkeznek. 

https://education.ec.europa.eu/selfie 

 

Ne feledje, bár a SELFIE kiváló eszköz, nem ad lehetőséget a szülőknek és a családoknak, hogy 

véleményt nyilvánítsanak. Iskolavezetőként mindig figyelembe kell vennie az ő véleményüket 

is, hiszen őket is érinti a gyerekek oktatása. 
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TET-SAT eszköz 
 

Egy másik hasznos eszköz, amelyet az ERASMUS+ MENTEP projekt keretében fejlesztettek ki, és 

amely a tanárok IKT-képességeire összpontosít, a TET-SAT eszköz, amely 11 nyelven érhető el 

online, és a következőkre összpontosít: 

1. Digitális pedagógia 

2. Digitális felhasználás és gyártás 

3. Digitális kommunikáció és együttműködés 

4. Digitális polgárság 

 
A MENTER projektet 13 ország 16 szervezete (oktatási minisztériumok, pedagógiai intézetek, 

nemzeti hatóságok és egyéb intézményi szervek) valósította meg, a projektet a European 

Schoolnet koordinálta. A TET-SAT eszközt a tanároknak kell használniuk készségeik 

önazonosítására, így bár nagyszerű önértékelési segédanyag, az önértékelési eszközök jellemzői 

miatt nem biztos, hogy teljesen pontos. 

 

SZOFTVER ÉS HARDVER 

Sorolja fel a használt szoftvereket! 
 

Az iskoláknak tudniuk kell, hogy milyen szoftvereket használnak az iskolában (bármilyen célra), 

és arról is rendelkezniük kell információkkal, hogy a tanulók és családjaik otthonában milyen 

szoftverek állnak rendelkezésre. 

Bár az új technológiák nagyon vonzóak lehetnek, mindig mérlegelni kell, hogy mennyire járulnak 

hozzá az iskolai tanulásban érdekelt felek tanulásához és jólétéhez, és hogy ugyanez az 

eredmény elérhető-e anélkül is, hogy valami újba fektetnénk be. A döntés meghozatala előtt 

engedje meg az iskola dolgozóinak, diákjainak és tanárainak, hogy kifejezzék véleményüket a 

használhatóságról, a kényelemről és a jelenleg használt technológiákkal kapcsolatos 

preferenciáikról. 

 

eSafety címke Adatvédelmi tippek útmutatója 
 

Miután megtörtént a használt szoftverek összegyűjtése, az eSafety Label Adatvédelmi tippek 

útmutatója segítségével ellenőrizze, hogy tiszteletben tartják-e a GDPR-rendeletet. 

https://indd.adobe.com/view/b4ce2a9a-3a27-4b75-a3df-f7d7a6110c76 

https://www.esafetylabel.eu/ 
 

Sorolja fel a használt hardvereket! 
 

A hardver az eszközök és alkatrészeik gyűjteménye, például számítógép, laptop, telefonok, 

http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
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nyomtatók, intelligens táblák, táblagépek, telefonok stb. 

Vegye számba az iskolában, valamint a diákok és a családok otthonában rendelkezésre álló 

hardvereket mind pedagógiai, mind pedig egyéb célokra, például irányítási vagy 

kommunikációs célokra. 

 

Értékelje az összes jelenleg használt eszközt az iskola személyzetével, a diákokkal és a 

szülőkkel együtt, és döntse el, hogy a tanulás és a kommunikáció javítható-e néhány hardver 

hozzáadásával, elvételével vagy megváltoztatásával. 

 

Az eszközök tulajdonjoga 
 

Gondolja át az eszközök tulajdonjogát, és hozzon létre átfogó iránymutatást, amely 

biztosítja az egyenlőséget. 

 

Az iskola minden eszközt tud biztosítani (1:1 rendszer), vagy a „hozd magaddal az eszközt" 

(BYOD) rendszerrel működik? 

 

Ez a weboldal2 hasznos magyarázatot nyújt a BYOD-megoldásokról és azok gyakorlati 

megvalósításáról. 

 

A következő kérdéseket kell mérlegelnie: 

1. Kinek biztosít eszközöket? A személyzetnek, a diákoknak, a szülőknek? 

2. Mennyi ideig és mire használhatják ezeket? 

3. Mi történik, ha egy eszköz megsérül? 

4. Milyen szintű hardveres biztonságot (jelszavak, biztonsági kódok) alkalmaznak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 https://www.k12blueprint.com/toolkits/byod 

http://www.k12blueprint.com/toolkits/byod
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Előnyö
k 

Előnyök és hátrányok 
A BYOD bevezetéséről szóló döntést nem 

szabad félvállról vennie. Íme néhány 

megfontolandó szempont: 

 
Hátrányok 

 
 

A diákok és a 

munkavállalók a 

megszokott eszközöket 

használhatják feladataik 

elvégzéséhez. 

A diák elfelejtheti, hogy 

hozzon magával 

készülékeket vagy azok töltőit. 

 

 
A BYOD pénzt takarít meg 

az iskoláknak azáltal, hogy 

az emberek használhatják 

a már meglévő 

eszközeiket. 

A diákok és a 

munkavállalók nem 

engedhetik meg maguknak 

ezeket az eszközöket. 

 

 
A diákok és a 

munkavállalók 

valószínűleg nem 

felejtenek el eszközöket 

hozni, ha élvezik a 

használatukat. 

A diákok figyelme 

könnyen elterelődhet, 

miközben saját 

eszközeiken 

dolgoznak. 

 

 
A diákok elkötelezettek 

maradnak, és maguk 

irányítják a saját 

tanulásukat. 

 
Az alkalmazások és 

eszközök nem 

feltétlenül 

univerzálisak 

minden platformon. 

 

 
Az alkalmazottak 

csökkenthetik az 

eszközök 

számát, amit 

hordoznak. 

Nehézségekbe ütközhet, hogy 

mindenki egyszerre működtesse 

az eszközeit 

 

 
A diákok és az 

alkalmazottak által 

birtokolt technológia 

általában a 

legmodernebb. 

A jobb biztonság és 

irányítás az informatika 

területén a költségek 

növekedését hozza. 
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Bár természetesnek érezzük, hogy a gyerekek saját tollat és füzetet hoznak, a BYOD-politika 

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

aggályok miatt. Felnőttként nem használnánk másokkal közös okostelefont, és a legtöbb 

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

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

a felmerülő aggodalmakat (pl. hogy tanulás helyett a gyerekek játszanak vagy a közösségi 

médiával foglalkoznak), különösen, ha érdekes feladatokkal párosul. Lehetővé teszi azt is, 

hogy a tanulók a tanórán kívül is folytassák azt, amin dolgoztak. Az inkluzív BYOD-politika 

érdekében az iskoláknak pontosan kell tudniuk, 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 úgy, hogy használt 

eszközöket biztosítanak a munkahelyükről, vagy informatikai cégekhez fordulnak 

támogatásért, hiszen sok cég ad különösen kedvező ajánlatot az iskoláknak. Az iskola 

számára ugyanilyen fontos, hogy megértse, kik azok, akik az iskolán kívül nem férnek hozzá 

az 

internethez, és ennek megfelelően alakítsa ki digitális politikáját. A szülőknek hangot kell 

adniuk az internet-hozzáféréssel kapcsolatos aggályaiknak, ha az iskola nem veszi ezt 

figyelembe. 
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KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK 

Vizsgálja meg a belső, az iskola és a diák, valamint az iskola és a család közötti 

kommunikációra használt valamennyi digitális és offline csatornát. Kérjen visszajelzést a 

felhasználóktól a kommunikációs csatornákról. 

 

Hatékonynak találják? Kellően inkluzív? Egyirányú vagy kétirányú? 

 
A digitális kommunikációs eszközök jellege miatt mind a szülőkre, mind az iskolára nagy 

nyomás nehezedhet, hogy azonnal válaszoljanak. Van az iskolának szabályzata arra 

vonatkozóan, hogy mikor várható válasz? Biztosítson egyensúlyt az azonnali kommunikációt 

igénylő sürgős helyzetek és a kevésbé sürgős, aszinkron kommunikációt is lehetővé esetek 

között. 

 

Gondolja át kommunikációs céljait. Vannak olyan üzenetek, amelyek nem jutnak el 

Önhöz? Vannak olyan csoportok, amelyeket még nem értek el? 

 

Számos digitális eszköz hidat képezhet az iskola és a közösség többségi nyelvét nem beszélő 

családok között. A használt eszközök kínálnak ilyen lehetőségeket? 

 
Bár a digitális kommunikáció számos lehetőséget rejt magában, az online és az offline 

kommunikáció egyensúlyát mindig meg kell találni. Van az iskolájának szabályzata arra 

vonatkozóan, hogy mely ügyeket milyen csatornákon keresztül kell megvitatni? 

A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ IRÁNYELVEK 

A közösségi média szinte megkerülhetetlen a digitális világban, és a gyerekek is egyre fiatalabb 

korban rendelkeznek felhasználói hozzáféréssel. Kockázatcsökkentő megközelítésünkkel 

összhangban ismét azt javasoljuk, hogy fogadjuk el ezt a valóságot, és igazítsuk ehhez az iskolai 

szabályozásokat és gyakorlatokat. 

 

Az iskola személyzete és a szülők is valószínűleg számos közösségi médiaplatformon vannak 

jelen, az iskolai alkalmazottak esetleg a munkahelyüket is megemlítik, így online viselkedésük 

jelentős hatással lehet az iskola általános megítélésére. 

 

A közösségi médiaplatformoknak mindig vannak saját szabályaik; ezek azonban gyakran az 

amerikai jogszabályokat veszik figyelembe, és nincsenek összhangban a GDPR-ral. Ráadásul csak 

azért, mert valami legális, nem jelenti azt, hogy szükséges és hogy összeegyeztethető az iskolai 

közösség értékeivel. Ez kényes kérdés, ezért rendkívül fontos, hogy ezeket az értékeket az összes 

érdekelt féllel közösen határozzuk meg, hogy elkerüljük a túlszabályozást és a diszkriminációt. 
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Van-e jelenleg az iskolájának a közösségi médiahasználattal kapcsolatos szabályzata? Ha igen, 

az iskola összes érintettjével együtt dolgozták ki? Megfelel a GDPR-nak? Fontos, hogy az iskola 

minden érintett számára világos irányelveket biztosítson, amelyek tiszteletben tartják 

mindenki jogait, ugyanakkor lehetővé teszik a közösségi média nyújtotta lehetőségek 

használatát. 
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DIGITÁLIS OKTATÁS 

A COVID-19 időszak után sok iskola felismerte, hogy digitális oktatásuk nem felel meg minden 

diák és családja igényeinek, a tanárok nem kaptak elegendő támogatást, és ez sok fejfájást 

okozott a vezetőségnek. Most, hogy az oktatás a legtöbb helyen újraindult és 

többnyire offline zajlik, itt az ideje felmérni, hogy a digitális oktatás mivel járulhat hozzá 

az offline oktatáshoz, és hogyan lehet bizonyos gyakorlatokat megtartani, illetve hogyan 

lehet azokat továbbfejleszteni. 

 

Az Európai Oktatáspolitikai Hálózat által a tanárok és iskolavezetők új szerepeiről és 

kompetenciáiról a digitális korban végzett kutatás nagyszerű kiindulópont lehet. 
 

A digitális gyakorlatok értékelése magában foglalja a tanterv és az oktatási módszerek 

vizsgálatát is. Fontos, hogy a tanterv helyett a gyerekek tanulására összpontosítson. 

 

Jan van den Akker dolgozta ki ezt a tantervet pókháló formában felvázoló ábrát, amely 

segíthet az iskolája által követett jelenlegi tanterv értékelésében. Bár iskolarendszerenként 

eltérő, hogy az iskoláknak mekkora szabadságuk van a tanterv és annak megvalósítása 

tekintetében, a diákok és az iskolai közösség többi tagjának tapasztalatait értékelve még a 

legmerevebb rendszerekben is el lehet érni pozitív változásokat. 
 

 
ÉRTÉKELÉS 

Hogyan értékelik a 

tanulásukat? 

CÉLOK ÉS 

CÉLKITŰZÉSEK 

Milyen célok 

érdekében 
tanulnak? 

 
TARTALOM 

Mit tanulnak? 

 
 
 
 

 

IDŐ 

Mikor 

tanulnak? 

 
 

 
INDOKLÁS 

Miért 

tanulnak? 

TANULÁSI 

TEVÉKENY 

SÉG 

Hogyan 

tanulnak? 

 
 
 
 

 
HELYSZÍN 

Hol tanulnak? 

 
OKTATÓI SZEREP 

Hogyan segíti a 

pedagógus a tanulást? 

 
 

FELÉRHETŐSÉG 

Hogyan érhető el a 

tanulás? 

ANYAGOK ÉS FORRÁSOK 

Mivel tanulnak? 
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STRATÉGIÁK ÉS IRÁNYELVEK 

A stratégiák kidolgozása az innováció létfontosságú szakasza. Mielőtt bármilyen 

tevékenységbe kezdenénk, cselekedeteinket a diagnózis szakaszában elvégzett 

elemzésre kell alapoznunk. Az innovációs terv Stratégiák lépésében arra kérjük, határozza 

meg céljait és készítse el terveit. 

 

Ha sikerült világos képet kapni a jelenlegi gyakorlatról, ideje kidolgozni a stratégiát a 

fejlesztés módjára. Az Európa Tanács által kidolgozott internetes írástudás kézikönyv 

hasznos, átfogó kiindulópont lehet. Itt érhető el: https://rm.coe.int/1680766c85 

 

Az ESHA által a Reflecting for Change (R4C) projekt keretében kidolgozott iskolai innovációs 

stratégiák konkrét stratégiákat javasolnak az iskoláknak az innováció felé vezető saját útjuk 

kialakításához. Céljuk, hogy támogassák az egyes iskolákat profiljuknak és azonosított 

szükségleteiknek megfelelően, hogy fejlesszék, újra alkossák, kiegészítsék és átalakítsák 

működésüket. A projekt az oktatásirányítási és oktatási stratégiai kutatásokra épít, és a működő, 

inspiráló gyakorlatokra összpontosít. Kiemeli az innováció szempontjából legfontosabb iskolai és 

tanulási vezetési stratégiákat, a tanítási és értékelési módszerek kiválasztásának releváns 

stratégiáit, a készségek és kompetenciák fejlesztésének legújabb meghatározásait, az inklúzió 

bővítését, az érdekelt felek fokozott bevonását, valamint az R4C projekt nyitott, a digitális 

érettséget célzó megközelítését a fenntarthatóságra nevelésben. 
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SMARTER 

 
A célok meghatározásakor rengeteg jó módszer létezik a stratégia kidolgozására. Hasznos 

módszer lehet a SMART-módszer, illetve annak továbbfejlesztett változata, a "SMARTER": 

 
 
 
 
 
 
 

→ → 
 

Speciális Mérhető Cselekvésorientált Reális Időzített Értékelt Felülvizsgált 
 

    →     

1  2  3  4  5 
Mit szeretne 

konkrétan 

megváltoztat 

ni? 

 Mit tesz 

azért, hogy 

ez a változás 

megtörténjen 
? 

 Mennyit fog 

ebből 

megtenni, 

vagy milyen 
gyakran? 

 Minek kell 

történnie 

ahhoz, hogy 

ezt 
megtehesse 

? 

 Mennyire bízik 

abban, hogy 

ezt meg 

lehet 

csinálni? 

 

       

10 
Hogyan fogja 

felülvizsgálni, 

hogy mi a 

következő 

lépés? Kivel 

tudja ezt 

megbeszélni

? 

9 
Mikor fogja 

átgondolni a 

fejlődést? 

Honnan fogja 

tudni, hogy 

elérte a célját? 

 
hogy leküzdje 

a változás 

útjában álló 

akadályokat? 

7 
Mi 

akadályozhat 

ja meg 
ebben? 

6 
Mikorra fogja 
ezt megtenni? 
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Hogyan használjuk a SMARTER célmeghatározási sablont? 

 
1. lépés. | SPECIFIKUS 
Próbálja meg minél pontosabban meghatározni a célt: mi az, amit el akar érni? A diagnózis 

lépés segíthet a problémák azonosításában, és most itt az ideje, hogy meghatározza, 

pontosan mi a célja. 

 

2. lépés. | MÉRHETŐ 
A fejlődést valamilyen módon mérnie kell, és meg kell határoznia egy konkrét pontot, 

amikor a célját eléri. 

 

3. lépés. | ELÉRHETŐ 
Bár jó, ha nagyot álmodik, csak reális célokat érhet el. Ez nem jelenti, hogy nem lehet 

magasra törni, de alaposan mérlegelje az akadályokat és a lehetőségeket. Jobb, ha kisebb, 

rövid távú célokat tűz ki mérföldkövekként, amelyek segítik a hosszú távú cél elérését. Így 

nyomon követheti az előrehaladást. 

 

4. lépés. | RELEVÁNS 
A kitűzött céloknak relevánsnak kell lenniük az iskolai közösség számára. Lehet, hogy fontossági 

sorrendet kell felállítania, mivel gyakran sok a kihívás. Mi az, ami igazán foglalkoztatja az iskola 

érintettjeit? 

 

5. lépés. | IDŐHÖZ KÖTÖTT 
A harmadik lépéshez szorosan kapcsolódik, hogy a célok kitűzésekor a célok elérésének 

határidejét is meg kell határozni. Állítson fel reális elvárásokat, de aztán tartsa magát a 

határidőhöz. 

 

6. lépés. | ÉRTÉKELÉS 
Ez az első extra lépés az eredeti SMART-módszerhez képest. Lényeges értékelni, hogy a célok 

megvalósulnak-e. Az útmutató egy későbbi szakaszában talál némi segítséget, hogy miként 

lehet ezt az értékelést hatékonyan és inkluzív módon elvégezni. 

 

7. lépés. | ÚJRATERVEZÉS 
Az innováció és a változás mindig körforgásban működik, ahogy ez az útmutató is sugallja. Az 

értékelési lépés után látni fogja, milyen változásokat ért el, melyek voltak a kihívások, 

amelyek esetleg megakadályozták iskolai közösségét, hogy teljes mértékben elérje a kitűzött 

célokat, vagy hogyan lehet új célokat kitűzni annak érdekében, hogy 

mindenki biztonságosan hajózhasson a digitális világban. 
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Csakúgy, mint minden más lépésnél, itt is alapvető fontosságú, hogy az iskola valamennyi 

érintettje részt vegyen a tervek elkészítésében, és gyakran szükség lehet külső szakemberek 

bevonására is, akik bizonyos témákban szakértelmet tudnak nyújtani. A szülők közössége 

különösen értékes lehet, ha nemcsak a gyermekeik gondozóiként, hanem a saját területük 

szakembereiként is gondolunk rájuk. 

 

A SMARTER módszertant szem előtt tartva a következő dokumentumok/protokollok 

létrehozását vagy továbbfejlesztését javasoljuk: 

 
A DIGITÁLIS ÉRETTSÉG STRATÉGIÁJA 

 
Miután felmérte a digitális érettség jelenlegi szintjét, stratégiára lesz szüksége, hogy miként 

javíthatja az azonosított gyenge pontjait, és hogyan tarthatja meg és fejlesztheti az 

erősségeit, illetve hogyan használhatja ki a lehetőségeit. 

 

STRATÉGIA A MEGFELELŐ SZOFTVER ÉS HARDVER KIVÁLASZTÁSÁRA 

 
Miután áttekintette az iskolában és a diákok otthonában jelenleg használt szoftvereket és 

hardvereket, tudatos stratégiát kell készítenie, hogy a jövőben hogyan válassza ki ezeket az 

eszközöket, milyen igényeknek és követelményeknek kell megfelelniük. A stratégia 

kidolgozásához használja az oktatási intézmények és a magánszektor méltányos partnerségét 

támogató iránymutatásokat. 

 
KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK – BELSŐ, ISKOLA-CSALÁD-DIÁK KOMMUNIKÁCIÓ 

 
A kommunikációs csatornák összegyűjtéséből és az iskola érintettjeivel folytatott 

beszélgetésekből levont tanulságokra építve tervezze meg, hogyan fog az iskola kommunikálni a 

belső csatornáin, valamint a diákokkal és családjaikkal. Milyen csatornákat használnak majd 

milyen típusú üzenetekhez és célközönséghez? 

 
KÖZÖSSÉGI MÉDIA IRÁNYELVEK 

 
Az iskolának ki kell dolgoznia a közösségi média használatát szabályozó irányelveket, ha 

eddig nem rendelkezett ilyennel, összhangban a GDPR-rel és a gyermekek jogaira vonatkozó 

szabályokkal. Ha már rendelkezett ilyen irányelvekkel, fontolja meg, hogy az valóban egyenlő 

módon képviseli-e az összes érintett érdekeit, és összhangban van-e az előbb említett 

szabályozásokkal. 

 
A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA  

 
A gyermekek jogainak biztosítása érdekében az iskolai stratégia kiindulópontjának a gyermek 

jogairól szóló, valamennyi uniós tagállam által elfogadott egyezménynek kell lennie. 
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AKTÍV DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁG IRÁNYELVEK 

 
Az Európa Tanács kidolgozta a Digitális állampolgárságra nevelés kézikönyvét, amely hasznos 

kiindulópont lehet saját iskolája aktív digitális állampolgársági irányelveinek kidolgozásához. 

További segítséget kaphat a Miniszteri Bizottság CM/Rec(2019)10 a tagállamoknak  címzett, a 

digitális állampolgárságra nevelés fejlesztéséről és előmozdításáról szóló ajánlásából. 

 

Ne feledje, hogy az iskola összes érintettjét be kell vonnia, ami azt is jelentheti, hogy a 

a diákok helyett a tantestületre kell összpontosítania. 

 
ADATVÉDELMI ÉS KIBERBIZTONSÁGI POLITIKA 

 
Ahhoz, hogy a gyermekek és az iskola minden más érintettjének érzékeny adatai online és 

offline is biztonságban legyenek, a GDPR-szabályoknak megfelelően kell alakítania a 

szabályokat. Az európai iskolák gyakran kötelesek GDPR-felelőst alkalmazni. Ne habozzon, 

kérjen segítséget. Ha ez a lehetőség nem áll rendelkezésére, erősen ajánlott a helyi 

önkormányzathoz fordulni, vagy a szülői szervezet támogatását kérni egy ilyen személy 

megtalálásához. 

 

Azt tanácsoljuk, hogy dolgozzanak ki irányelvet arra vonatkozóan, hogy miként lehet az iskola 

minden érintettjét biztonságban tartani a kibertérben. 

 
PROBLÉMAKEZELÉSI POLITIKA 

 
Néha minden erőfeszítésünk ellenére is előfordulnak problémák és incidensek. Az iskolának 

szüksége lesz egy panaszkezelési szabályzatra, amely meghatározza, hogy miként vonja 

felelősségre az elkövetőket és hogyan tartja biztonságban az áldozatokat. Ez akár az iskola 

általános biztonsági és munkafeltételekre vonatkozó irányelveinek része is lehet. 
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MEGVALÓSÍTÁS 

Miután megtervezte az Innováció stratégiák szakaszában ajánlott összes stratégiát, itt az 

ideje, hogy a terveket megvalósítsa. 

 

Az iskolai megvalósításhoz kiváló iránymutatást ad az Education Endowment Foundation 

(Oktatási Alapítvány). 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/implementation 

 

A PHERECLOS projekt keretében a Bécsi Egyetem kutatói létrehoztak egy megvalósítási 

eszköztárat, amely inspirációként és útmutatásként szolgálhat, és néhány egyszerű eszközt 

tartalmaz. 

https://www.phereclos.eu/wp-content/uploads/2020/10/PHERECLOS-WP6_Implementation-Toolkit.pdf 

 

Számos inspiráló gyakorlat létezik szerte a világon. Az eszközök alkalmazásakor ezeket mindig a 

saját környezetéhez kell igazítania. Az I. mellékletben talál egy sablont ezek elemzéséhez. 
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ÉRTÉKELÉS ÉS FEJLESZTÉS 

Sok szervezet fél az értékeléstől. Azt gondolják, hogy az a siker méréséről szól, és hogy 

megbüntetik őket, ha nem érik el a céljaikat. Ez különösen igaz az iskolákra, amelyeknek sok 

országban állandóan attól kell tartaniuk, hogy a kormányzati ellenőrök értékelik őket. Állandó 

rémálmuk, hogy az ellenőrök rövid előzetes figyelmeztetés után megérkeznek, és az iskola 

státuszát „kiválóról" „jóra" vagy még rosszabbra rontják. Ebben az összefüggésben az 

értékelést gyakran negatívan kezelik, a szervezeti teljesítménytől való szorongás egyik 

tényezőjének tekintik (Cullen, 2013). 

 
Ha az értékelési eszközöket és módszereket arra használják, hogy segítsék a szervezeteket, 

hogy megtanulják, hogyan kell jobban csinálni a dolgokat, az értékelés nagyon hatékony 

eszköz a változás és az innováció támogatására. Ahhoz, hogy a szervezetek tanulhassanak, 

az értékelést nem csupán visszamenőlegesen kell használni a teljesítmény felmérésére, 

például a tanév végén (formatív értékelés). Inkább a szervezeti folyamatba kell beágyazni, 

hogy támogassa a folyamatos fejlesztés ciklusát. Ez azt jelenti, hogy az értékelést arra lehet 

és kell használni, hogy segítse az iskolákat a változás tervezésében és kidolgozásában 

(„előzetes" értékelés). Az értékelést az előrehaladás nyomon követésére és értékelésére 

lehet és kell alkalmazni, ahogy az iskola halad előre a változtatási terv végrehajtása felé 

(„formatív" értékelés). Ebben az értelemben az értékelés fontos szerepet játszik abban, 

hogy az iskolák kiszámíthassák, milyen messzire jutottak a „változás útján". Minden iskola 

rendelkezik már valamilyen strukturált értékeléssel. Ajánlatos felülvizsgálni, hogyan történik 

az értékelés általában minden ügyre vonatkozóan, majd a digitalizáció előrehaladásának 

értékelését beilleszteni az általános folyamatba. 

 

Az értékelés szerepe a szervezetekben alapvetően nem a törekvés a tökéletességre, hanem 

annak megértése, hogy mi lényeges, mi ellenőrizhető, és mi nem, mi az, ami elég jó, és 

mindenekelőtt mi az, amit a tanult tapasztalatok alapján alkalmazni lehet a szervezet 

jobbítása érdekében. 

 
 
 

MIÉRT ÉRDEMES ELVÉGEZNI A ÉRTÉKELÉST? 

Az értékelés több okból is fontos. Segít az iskoláknak a változások megtervezésében. Segít 

kiválasztani a viszonyítási pontokat, amelyek alapján felmérhetik, hogy mennyire haladnak 

előre a tervükkel. Támogatja a szervezeten belüli elszámoltathatóságot. Segít az iskoláknak, 

hogy tanuljanak abból, amit elérnek, és ami nem a terv szerint alakul. 
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Az értékelés fő okai – vagy céljai –: 

 
1. fejlesztési cél – segítség az iskola innovációs és változtatási tervének kidolgozásában 

(előzetes értékelés); 

2. operatív cél – hogy az iskola nyomon követhesse, hogyan halad az aktuális stratégiák 

és tervek megvalósításában (folyamatos vagy „formatív" értékelés); 

3. összegző cél – hogy segítsen az iskolának mérni, mit ért el (utólagos 

értékelés). 

 

A szervezeti változás modelljének értékelési összetevője kritikus fontosságú az innováció és a 

változás támogatása szempontjából. Az értékelés beágyazása az iskolai innovációs programba 

iteratív visszacsatolásokat hoz létre, amelyek lehetővé teszik a tanulást a múltbeli 

tapasztalatokból. Az értékelés azt is lehetővé teszi, hogy az iskola valódi „tanuló szervezetté" 

váljon. 

 

Az értékelésnek sokféle módja van, általában három különböző értékelési módot 

különböztethetünk meg: 

 
1. Célalapú 

 
Ebben a típusban azt értékelik, hogy a kitűzött célok megvalósultak-e. Jó módszer, ha SMARTER 

célmeghatározást alkalmaz, mivel a tervezés során visszautalhat a kitűzött célokra. 

 
2. Folyamatalapú 

 
Ebben a típusban elemzik az erősségeket és a gyengeségeket. 

 
3. Eredményalapú 

 
Ebben a típusban az átfogó képet vizsgálják, hogy milyen széles körű hatása volt az innovációnak. 

 
Lehetőség szerint ne csak egy módszerrel értékeljék az erőfeszítéseiket, így több olyan 

információhoz jutnak, amely segít a további fejlesztések végrehajtásában. 
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Néhány használható értékelési módszer: 

 
 

1. Tesztelés 

1. Előzetes és utólagos tesztelés 

2. Tesztelés kontrollcsoportokkal  

 
2. Részvétel 

1. Részvétel 

2. Teljesítés 

3. Tanúsítványok 

4. Utánkövetés 
5.  

3. Adatgyűjtés 

1. Felmérések 

2. Kérdőívek 

3. Interjúk 

4. Ellenőrző listák 

5. Visszajelzési űrlapok 

 
4.  Pénzügyi jelentések 

1. Költségek a költségvetéshez képest 

2. Egységnyi szolgáltatási egységre vetített költség 

3. A költségvetésben időre vetített egység 

 
5. Teljesítmény 

1. Jegyek 

2. Fokozat megszerzése 

3. A visszaesés csökkenése 

4. Sikeres elhelyezkedés  

5. Engedélyek, ellenőrzések, tanúsítványok 

 
6. Szubjektív (kvalitatív) 

1. Személyes beszámolók 

2. Ajánlások 

3. Megfigyelések 

4. Fényképek 

5. Újságkivágások 

 
A módszertan kiválasztásakor kombinálja a kvantitatív módszereket, amelyek 

lehetővé teszik, hogy több adattal dolgozzon, de használjon kvalitatív módszereket is a számok 

mögött rejlő jelentés megismeréséhez. 



   

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. 



   

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. 



   

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 



  

 

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 
3 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258572 
4 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. 
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Apple Families 

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 
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szabad megosztani az interneten. 

 
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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MELLÉKLET 

I. MELLÉKLET. | A HELYES GYAKORLATOK 

Ez a sablon a változás elméletének módszertani keretén alapul. Ezt a módszertani eszközt számos 

különböző szervezet használja a kormányzati szervektől a (nagy)vállalatokon át a civil 

szervezetekig a szakpolitika- és projektfejlesztési folyamatok támogatására. 

A ToC-t azonban eredetileg értékelési eszközként fejlesztették ki. Ennek során a ToC modell 

eredményeit – és ezzel együtt a hatását – egy „eredménypályán" ábrázoljuk (Taplin et al. 

2013). A ToC keretrendszer a következőképpen működik: 
 

 

 
 

 
 
 

 

„A projektek értékelésének fontos lépése a ToC keretéből kiindulva annak meghatározása, 

hogy milyen (elő)feltételeket kell megteremteni a célok eléréséhez. A modell sikere abban 

áll, hogy az eredmények értékelésével be tudjuk mutatni a haladást, bizonyítva, hogy a 

célok milyen mértékben valósultak meg. Hat különböző kérdésen keresztül meghatározásra 

kerülnek a kulcsfontosságú feltételezések, amelyek együttesen adnak választ a kérdésre: 

„Mi az célként látott, hosszú távú változás?". Így a ToC módszertan strukturált leírást és 

kidolgozást nyújt a mit, hogyan és miért kérdésekre. Ezáltal megmutatja, hogy egy adott 

projekt hogyan járult hozzá a kívánt változáshoz, és hogyan várható ez a fejlődés az adott 

kontextusban". (Salamon, Verboon 2020) 

Fő célcsoport 
 

   

Szükséges lépések 

  

 
További jótékony hatások 

 

 
 

Probléma 
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II. | A JÓ GYAKORLATOK LEÍRÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
ŰRLAP A JÓ GYAKORLATOK MEGTALÁLÁSÁHOZ 

 

1. Általános információk 

A projekt címe:  

Weboldal:  

Esettanulmány szolgáltatója:  

Az intézmény neve:  

Felelős személy:  

Elérhetőségek:  

Egyéb linkek online anyagokhoz 
(videók, fényképek, dokumentáció 
stb.): 

 

Az adott földrajzi terület:  

Származási hely:  

A projekt ütemezése:  

A szervezet típusa, amelyben a 
kezdeményezés megvalósul: 
(oktatási szervezet esetén kérjük, 
adja meg a típusát és szintjét is) 

 

 
 

2. A kezdeményezés leírása, eredete és célkitűzései 

Milyen projektről van szó? Kérjük, adjon rövid leírást (összefoglalót)! 
 

Mondja el, hogy miért tekinthető ez a projekt általában véve 

sikeresnek? Milyen kihívásokat kellett megoldani ebben a projektben? 

Ez a kezdeményezés valamilyen konkrét elméleti keretre épül? Melyikre? 
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3. Kérjük, írja le a kezdeményezés kedvezményezettjeit! 

Miért választották ezt a célcsoportot/célcsoportokat? 
 

Tud valamit a célcsoport(ok) relatív méretéről az iskola/egyetem lakosságán, a régión és/vagy az 
országon belül? 

 

Milyen társadalmi jellemzőket vesznek figyelembe, és milyen földrajzi területre terjed ki? 
 

 
4. Kérjük, írja le a politikai és társadalmi-gazdasági tényezőket, amelyek Ön szerint 

fontosak a kezdeményezés szempontjából! 

Volt-e a kezdeményezésnek politikai támogatottsága? 
 

Hogyan illeszkedett a helyi, regionális vagy nemzeti irányelvekhez? Kik a kezdeményezést 
támogató érdekelt felek? 

 
Vannak-e olyan különleges demográfiai változások, amelyek befolyásolják a projektet? Milyen az 
(oktatási) szervezet intézményi stratégiája és kultúrája? 

 
Milyen mértékben van a kezdeményezés befolyással (vagy potenciális befolyással) az (oktatási) 

szervezet intézményi irányelveire? 

 
5. Kérjük, írja le a kezdeményezés általános felépítését és a célok eléréséhez használt 

módszereket és eszközöket! 

Kérjük, írja le az elvégzett konkrét tevékenységeket! 

Melyek voltak a projektben betöltött kulcsszerepek (tanár, diák, vezetőség stb.)? 
 

Milyen ötleteket, eszközöket, elméleteket, modelleket, módszertant (stb.) használtak a célok 

eléréséhez?  
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6. Kérjük, írja le, hogy projektje biztosította-e a fenntarthatóságot! 

Ha igen, hogyan biztosította a projekt rövid távú hatását? 
 

És hogyan biztosította a projekt hosszú távú hatását? 
 

 
7. Meséljen a kezdeményezéshez felhasznált forrásokról! 

Mekkora volt a kezdeményezés költségvetése? 
 

 
8. Milyen mértékben érte el a kezdeményezés a kitűzött célokat? 

Kérjük, írja le a kezdeményezés sikerét alátámasztó bizonyítékokat! 

Vezetett-e a beavatkozás nem szándékos (pozitív) eredményekhez? 

Milyen (mennyiségi és minőségi) mutatókat mértek a siker bizonyítására? 
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