GYERMEKEINK DIGITÁLIS VILÁGA
ONLINE TIPPEK SZÜLŐKNEK
ONLINE JÁTÉKOK
Az online játékok pozitív hatással lehetnek gyermekünk fejlődésére. Azonban alapvető fontosságú, hogy megtaláljuk
a megfelelő egyensúlyt a játék és más napi tevékenységek között. Ajánlatos szemmel tartani a gyermekek által
játszott játékok tartalmát, hogy feltétlenül biztonságban legyenek. Hogy meggyőződjünk róla, gyermekünk neki
való játékokat játszik-e, próbáljuk ki őket mi magunk is!

TÉNYEK AZ ONLINE JÁTÉKOKRÓL
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vagy sértő tartalomtól, illetve bármely, a felhasználók által készített
nemkívánatos linktől mentesen tartják, valamint olyan intézkedéseket

A világ összes gyermekének 83%-a játszik online játékokat.
Az EU Kids online felmérése szerint a játék a második
kedvenc online tevékenység. Meglepő módon a „házi

tartalmaznak, amelyek a fiatalokat védik játék közben.

TIPPEK AZ ONLINE JÁTÉKHOZ

feladat készítés” az első!
Korlátozzuk az időt, amit gyermekünk játékkal tölt.
A játékok megkövetelik a gyermekektől, hogy szabályokat

Találjuk meg az egészséges egyensúlyt a játék és más
tevékenységek, pl. a barátokkal való találkozás között.

tartsanak be és utasításokat kövessenek, így fejleszthetik
az önfegyelemre és az önállóságra való képességüket.

A PEGI jelek segítségével döntsük el, hogy való-e a játék
a gyermeknek.
Állítsunk fel szigorú szabályokat az online játék során
kezdeményezett vásárlásokkal kapcsolatban.

A 11-16 éves korú gyermekek negyede mondja azt, hogy a
nagykorúaknak szánt játékok a kedvencei.

Gondoskodjunk róla, hogy a sok játékostárssal játszott online
játék közben gyermekünk ne adjon ki személyes információt.

Nincs bizonyíték arra, hogy az erőszakos videojátékok
maradandóan megnövelik az agressziót vagy az erőszakot.

Próbáljuk ki mi magunk is a játékokat, és lehetőleg játsszunk
együtt a gyermekünkkel. Lehet, hogy még élvezzük is!

KORNAK MEGFELELŐ JÁTÉKOK
Még a tapasztalatlan játékosok is ki tudják választani a nekik
megfelelő játékot, a játékokat korcsoport szerint kategorizáló európai
játékinformációs rendszernek (Pan-European Game Information

TÖBB INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE?

(PEGI)) köszönhetően, amelyet ma már Európa legtöbb országában
használnak. A címke megjelenik a boltban megvásárolható

PEGI:

számítógépes játékok elején és hátulján, amely tartalmazza a tartalom

www.pegi.info/en/

leírását és a következő korhatárok valamelyikét: 3, 7, 12, 16 és 18.
A „Jó játékkalauz”:
A leírás elmagyarázza, hogy a játék miért épp az adott besorolást kapta.

www.pegi.info/en/index /id/media/pdf/241.pdf

A leírásban nyolc jellemző szerepel: erőszak, trágár nyelvezet, félelem,
kábítószerek, szex, hátrányos megkülönböztetés, szerencsejátékok

Videojátékosok Európában 2010: Interactive Software Federation

és online játékok másokkal. A korhatárok megmutatják a szülőknek,

of Europe:

hogy a játék tartalma mennyiben való gyerekeknek, de nem veszik

www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/video_gamers_in_europe_2010.

figyelembe annak nehézségi fokát vagy a hozzá szükséges készségeket.
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Az online játékok népszerűvé válásával a PEGI a közelmúltban alkotott

Tudjon meg többet az Insafe hálózatról:

egy online logót, amelyet bármely játékszolgáltató közzétehet, feltéve,

www.saferinternet.org

ha a honlapja megfelel a PEGI online biztonsági kódjában (POSC)
foglalt követelményeknek. Ezek a követelmények kötelezettséget
tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy a honlapot törvénytelen

www.saferinternet.hu

