GYERMEKEINK DIGITÁLIS VILÁGA
ONLINE TIPPEK SZÜLŐKNEK
BLOKKOLÁS
Az internet használata közben a gyermek találkozhat olyan honlapokkal, amelyek nem neki való tartalmat
vagy hirdetéseket jelenítenek meg. Fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeknek, hogyan kell kitörölni a felugró
reklámokat. Ha tudják, hogyan kell blokkolni egy honlapot, meg tudják akadályozni, hogy spamküldők célpontjaivá
váljanak, akik reklámprogramokat és felugró reklámokat használnak akcióikhoz. Látogassunk meg gyermekünk
kedvenc honlapjai közül néhányat, és nézzük meg, hogy megosztanak-e ott személyes adatokat, illetve
vannak-e nem megfelelő reklámok. Két módon tudjuk ellenőrizni a tartalmat, amellyel gyermekünk találkozhat
a neten:
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SZŰRÉS ÉS BLOKKOLÁS

felajánlja figyelmeztető jelzés küldését, ha a gyermek egy bizonyos

Tetszés szerint szűrhet vagy blokkolhat bármilyen tartalmat, amelyet

honlapot meglátogatott, vagy bizonyos tartalmat megtekintett. A

nem tart megfelelőnek gyermeke számára. Megakadályozhatja a

böngészőkhöz általában nem tartoznak figyelemmel kísérő eszközök,

hozzáférést bizonyos oldalakhoz, szavakhoz vagy képekhez, hogy

így azokat meg kell vásárolni.

a gyerekek ne találkozzanak nem megfelelő tartalommal. A kívánt
biztonsági szinttől függően beállíthatjuk az internet-böngészőt vagy

Akár a figyelemmel kísérést, akár a szűrést alkalmazzuk, azt is el kell

használhatunk internetszűrő szoftvert.

döntenünk, hogy gyermekünk tudtával vagy anélkül tesszük-e. Fontos,
hogy felmérjük egy bizonyos szintű ellenőrzés előnyeit és hátrányait,

Az internetböngésző beállítása a legegyszerűbb mód bizonyos

és figyelembe vegyük a gyermek személyiségét és életkorát. A nagyon

honlapok blokkolására. Internet Explorer esetén megnyitás után

kicsi gyermekek a legsérülékenyebbek, mivel általában hiányzik

válassza ki a felső menüsorból az „eszközöket (Tools)”, ezután

még az a képességük, hogy felismerjék az internet veszélyeit, és

kattintson az „internet opciók (Internet Options)” menüpontra,

könnyebben megijednek, amikor kártékony tartalommal találkoznak.

majd keresse meg az „adatvédelem (Privacy)” fület. Az adatvédelem

A legkisebbek esetében célszerű blokkolni a nemkívánatos tartalmat.

ablakban a „helyek (Sites)” gombot választva lehet beírni a
nemkívánatos honlap címét. Ez a művelet más böngészők esetében

A szigorú szülői ellenőrzés jól működhet kisebb gyermekek esetében,

eltérő lehet, de a neten könnyen megtalálható a pontos folyamat.

de a tizenévesekkel más a helyzet. Szélesebb körű online ismereteiknek

Felhívjuk a figyelmét, hogy a böngésző beállításainak megváltoztatása

köszönhetően könnyebben meg tudják kerülni a szülők felügyeletét.

nem mindig 100%-os hatékonyságú, tehát megfontolandó további

Továbbá, a tizenévesek állandóan küzdenek a függetlenségükért

szűrő és blokkoló szoftver vásárlása, amely több szülői felügyeletre

és a szabadságért, hogy a saját tempójukban fejlődhessenek.

ad lehetőséget. Annak érdekében, hogy el tudja dönteni, melyik

Ha titokban kísérünk figyelemmel vagy a beleegyezésük nélkül

eszköz elégítené ki leginkább az ön szükségleteit, látogassa meg

blokkolunk információt, az ellenkező hatást válthat ki. Tanítsuk meg

az Európai Bizottság honlapján a SIP Bench II nevű oldalt. Ott

a kamaszokat, hogyan tudják felelősségteljesen személyre szabniuk

megtalálja az unió szülői felügyeleti eszközökkel kapcsolatos hasznos

„internetes élményeiket” a nemkívánatos honlapok és tartalom

kutatásának eredményeit.

blokkolásával. Tanítsuk meg nekik a szükséges készségeket ahhoz,
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hogy jó digitális polgárok legyenek, és biztonságosan, kényelmesen

						
FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS

Ha ön nem kívánja korlátozni gyermekei online tevékenységét,
ehelyett inkább figyelemmel kíséri, hogy mit csinálnak az interneten,

böngészhessenek a világhálón.

TÖBB INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE?

erre is van lehetőség. Így a gyermekek szabadon, önállóan fedezhetik
fel az internet világát, miközben vigyázunk rájuk és közbeléphetünk,

SIP Bench II website:

ha szükséges. A figyelemmel kísérés szintjétől függően módunk lehet

www.sipbench.eu

megnézni az összes meglátogatott honlap nevét és típusát, minden,
közösségi oldalra kitett posztot, elolvasni az online csevegéseket és

Tudjon meg többet az Insafe hálózatról:

azonnali üzenetváltásokat, sőt, még gyermekünk e-mailjeit is.

www.saferinternet.org

Míg a szülők nem mindig tudják naponta ellenőrizni gyermekük

www.saferinternet.hu

online tevékenységét, a legtöbb figyelemmel kísérő szoftver

