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PROBLÉMA
Az okos eszközök, az internet és mobiltelefon használata, és annak a családokra, társas
kapcsolatokra gyakorolt hatása megosztó téma.
Az alapvető társadalmi konszenzus az, hogy ezen eszközök miatt kevesebbet olvasnak a gyerekek,
kevesebb időt töltenek a szabadban, és kevesebb időt töltenek a barátaikkal, ráadásul rengeteg
veszélynek is ki vannak téve.
Ugyanakkor azzal is sokan tisztában vannak, hogy rengeteg előnye is van a digitális
eszközhasználatnak: megkönnyíti a tanulást, számos készséget fejleszt, és persze szórakoztat.
A szülők nagy része egyetért azzal, hogy aki nem tart lépést a digitális világgal, az az életben
hátrányba kerül.
A másik oldalon a gyerekek számára a digitális eszközhasználat az élet természetes része.
Számukra nincs két világ (offline és online), csak egy világ van, és az digitális. Ugyanakkor ők
sincsenek felkészülve az online tér veszélyeire.
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PROBLÉMA
A szülők is tudják, hogy számos veszély fenyegeti a gyerekeket az online világban, de nem
pontosan tudják, hogyan kezeljék ezt a helyzetet. A sűrűn alkalmazott szülői taktika a gyerekek
online életének monitorozása: a szülők nagy része csekkolgatja a gyerekek online tevékenységét,
nézegeti az oldalakat, amiket a gyereke látogat, beköveti a gyerekét, tudja a jelszavát, elolvassa
az üzeneteit… A srácok pedig mindent elkövetnek, hogy ezeket megtrükközzék.

Összességében azt látjuk, hogy a szülők inkább a monitorozásra helyezik a hangsúlyt, nem a
“megelőzésre”.
Ez a megelőzés lehet egyrészt valamilyen konkrét lépés (pl. egy szűrőprogram telepítése), de
még inkább a gyerekekkel való folyamatos kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy mire kell
figyeljenek az online térben, hogyan kezeljenek bizonyos helyzeteket, mit osszanak meg
magukkal kapcsolatban, és hogy mivel érdemes vigyázni.
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A TELEKOM VÁLLALÁSA
Célunk, hogy csökkentsük és áthidaljuk a digitális
szakadékot a generációk között, és mindenki számára
hozzáférhetővé, hasznossá és biztonságossá tegyük a
digitális világot.

A Telekom konkrét segítséget is nyújt a szülőknek ebben
számos programja révén:

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy szülőként
felelősek vagyunk a gyerekek digitális életben való
biztonságos boldogulásáért, és megmutatjuk, hogy az
“ellenőrzés” nem az egyetlen út: érdemes ezekről a
témákról nyíltan beszélgetni, megelőzni az esetleges
problémákat.

https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/edukacio/gyermekvedelem
4

FELADAT
Hívjátok fel a figyelmet egy filmes megoldással arra, hogyan tudják a szülők a gyerekeikkel
együttműködve segíteni az online világban való biztonságos létezést.
Ösztönözzük a szülőket arra, hogy aktívan és nyíltan vegyenek részt gyermekeik életében. A
digitális szakadékot áthidalva kerüljenek közelebb egymáshoz, megadva ezáltal gyermekeiknek a
szabadságot is a felelősségteljes online jelenléthez.
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CÉLCSOPORT
Azok a szülők, akiknek a gyerekei már aktív önálló digitális eszközhasználók. Egyszóval tini
gyerekkel vannak megáldva, akik már rá van cuppanva a netezésre, mobilozásra.
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