
ÍGY VIGYÁZOK MAGAMRA ONLINE  

 Meggondolom, hová regisztrálok és milyen személyes adatokat, 
információkat (teljes név, iskolai adatok, szülők adatai, képek, 
videók rólam) adok ki nyilvánosan. 

 Azonnal szólok a szüleimnek, ha olyasmivel találkozom online, 
amitől rosszkedvem lesz, megijedek vagy zavarba jövök. 

 Soha nem találkozom senkivel személyesen, akit csak az 
internetről ismerek, mert tudom, hogy nem lehetek benne biztos, 
kicsoda valójában. 

 Senkinek nem küldök fényképet vagy bármi más személyeset 
magamról, mielőtt megbeszéltem volna a szüleimmel. 

 Soha nem válaszolok bántó vagy zavarba ejtő üzenetekre. Ha 
ilyet kapok, képernyőképet készítek róla és elmentem. 

 A szüleimmel közösen kialakítunk egy szabályrendszert az 
internetezés idejére és tartalmára, olyat, amely nekik és nekem is 
megfelel. 

 Soha nem mondom meg senkinek a jelszavaimat. Minden 
fiókomhoz más jelszót használok. 

 Megkérdezem a szüleimet, mielőtt új programot vagy 
alkalmazást töltök le. 

 Soha nem teszek olyat online, amellyel megbánthatok másokat. 

 Segítek a szüleimnek abban, hogy megértsék: az internet 
érdekes, izgalmas és tanulságos hely.

ÍGY FIGYELEK A TÖBBIEKRE ONLINE  

 Soha nem használom fel a másoktól kapott vagy szerzett 
adatokat (a szüleim jelszavait, a barátaim rosszul sikerült 
fényképeit). 

 Nem küldöm tovább a barátaimnak, ha olyasmivel találkozom 
online, amitől rosszkedvem lesz, megijedek vagy zavarba jövök. 

 Online is tartom a kapcsolatot a barátaimmal, figyelünk 
egymásra. 

 Soha nem alakítom át vagy küldöm tovább a szüleimről, 
tanáraimról, barátaimról készített fotókat, videókat az 
engedélyük nélkül. 

 Ha látom, hogy valaki bántó, vagy zavaró üzenetet kap, nem 
állok a zaklató mellé, hanem jelzem, hogy ez így nincs rendben. 

 Figyelek a barátaimra, és ha a túlhasználat vagy más online 
kockázat jeleit látom, beszélek vele, vagy egy felnőttel, akiben 
megbízom. 

 Soha nem kérem el senkitől a jelszavát, sem más személyes 
adatát. 

 Ha a barátaim egy új programot vagy alkalmazást ajánlanak, 
utánanézünk, hogy az valóban biztonságos-e. 

 Ha valaki a környezetemben olyat tesz, amivel megbánt 
másokat, nem veszek részt a támadásban, és a jó oldalra állok. 

 Én is hozzájárulok, hogy az internet izgalmas, szórakoztató és 
biztonságos hely legyen. 

 

 


