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. A cdlszemdly bdnt6. serto lizenr;teket l.ap
F acebook-ti zen ofal rin vag), s zem d lyes ii zen etben.

. Lel6raI5 iizeneteket, l<ornutenteket irnak r.6la
n.y i lviinos li zen ofal o n y agy zArt csoportban.

. Egy ,.iilplcrfilt" lroznal< nel<i ldtre, ahd az o nevdben
irnal<, vag1, adatol<at, irrfoluriLoi6l<at osztanak meg
fc) I a.

. lV|:gszerzi[< az e-majl vag), |<ozossdgi profil
je)szavdt, es az o nerrdben irnal< az o is;rner.oseiner
ollran i1t",.'.r.ket, amiket o vdllalhatatlannak tart,
Vatgy kozzdteszik a titkait.

. Fr:ltehetnek r6la olyan kdpet, r,ide6t, ami
kdnyel rnetl en helyzetbe hozza, ter leszth etn ek t.6 la
dllrilel<et, rosszindulatrj pletykdl<at.
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Az online megfdlemlitds elsosorban, de nem l<izdrolag a
fialalabb korosztiiJ;,t 6rinti. Ennek egyil< magvardzata az
dletkoli sajdtossrig, illetve az, hogy a fiatalabb korosztdly
aldivabb az online t6rben, nint az idosebb generdci6.
Mariaps6g mdr szinte mindenlci haszn|l sz|mitogepet vag5,
okostelefont, ds a kUlonbozo all<alrnaziisok (Facebool<, Viber,
Instaglarn. WhatsApp, Trvitter) segitsiigdvel gyakor.latilag
folyamatos az online (internetes) jelenldt. Ezerl. a zaldatds
ttemcsal< valos tdlben (isl<ol6ban, utciln), hanem online tdr.ben
is rnegval6sulhat, A zaldatris elhrlz6dir, fol),a1-r,u,o. ,.n.r.
mivel rrem sziiksdges a rdsztvevok tal6lkoz6,sa. A talilkoz6st
l<ovetoen (pl. iskola ut6n) is folytat6dhat, illetve akdr
tal6lkozds ds szem6lyes ismeretseg ndlktil is nregrral6sulhat.
Heti 7 nap, anap 24 ordjdban b6rmil<or nregtortdnhet, igy rreg
az otthorr senr jelent biztos v6delmet ellene.
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ON]LIN]] M MI-ITES
Az ornline tnegf6lemlit6s (online bullying) sordrr a cdlszenrdly sorozatosall ds hosszabb ideig fenn6ll6 sz6ndi:kos sdreleru
okoz:ts Lldozatdvri vdlik az intemeten vagy mobiltelefonon kr:resztiil.
Ennel.: celja a cdlszerndly fenl'e1;etdse. nevetsdgessd tdtele. kikozositdse. lejriratd.sa. llegati\/ szinben felttinteldse Az
onliner ds az offline vil6gbarr elofc,r'dul6 rrregfdlemlitds kozcitt rltfedds van: dltal6ban azd<at zal1at)ik az interneten, akiket
az islicldban is niszl<iilnak. bdntalmaznal<,

A szti116hnek nz alibbi jelek utallratnak aLla, hogy gyerinek6t online zaklatjirk:
' azr internetlnsztl,lati szclkiisaib4n v6ltoz6sLvesztink dszre: sokkal l<evesebbet rretezik. bezitrl<ozi.k. amikor

internetezi k;

' rc,srszkedvil, ideges, ingeliiJt lesz, miut6n internetezik vagy bel6p a Facebool<-fi 6kjdba;
' t6t'sas l<apcsolatai elszegdnyesednel<, r,isrszavonuldvri vdlil<, nem bardtkozil< szivesen;
. csiikken az: ondrtdl<eldse, negatiV gondolLatai vannak saj6t rnagair6l;
. a szok6sos szabadidos tr;vdkenysdgel<et, hobbijait elhanyagolja;
. az: iskolai teljesftmdnl,e romlik, nem tud l<oncentr6lni, a gondok elvonjril< a figyelrndt;
. magdba z6rl<ozik, nem l<ozldlceny, nem oszd a meg, mi j 6r a fej dben. m i tcir.tdnt vele;
. torli a Facebook- vagy egydb profiljdt.
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mr:g gvelnrel<dnel< az aldbbi szabail),okat;

- Mindl l<evesebb informdci6 dt'hetri el rola az interneten,
anndl kevesebbet lehet felhaszndlni zaklat6sra.

- Csak olvan k'pet, vide,ot l<dszitsen. atriit megmutattia
sz[i]einek. tandrainal< ds az utcdjuktran lakdknak! Soha ltetn
lehet biztos abban, hogv ok nern tdtidk majd.

- Csak azokat jetolje vissza isrner6snrlh, al<iket tdnyleg ismer.!

- Korlittozza. hogy ki ldphet vele kirpcsolatba, ki ldthatja a
k i\zz Ft err hei eovzf5gil I

. Berszdlgessien rendszeresen 91'ertlelldvel, hogy idej dben
kideriiljon, ha zal<laddl< ot!

MIT TEGYEN ZAKI,ATAS ESETEN?
. Hallgassa meg gyermel<dt tijrelmeserr ds

figyehnesen!
. Kds zits en ek kdp erny om en1. ds el<et a zal<lat6s

bizony itits|ra (iizenetekrol., chatbesz6l getds-
ekrol stb.)l

. Szakftsanak meg minden kommunikdci6t az
el kovetove[ !

. Ha az elkciveto oszt6ly- vagy iskolatdrs,
folduljanak az oszt6lyfi5nokhoz vagy az
i ntdznrdnv y ezeloi eh ezl

,ltmennryiben zaklates, fenye get6s tcirt6ni k, ford u ljanak a re nd6rs69 hez!


