A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Gyermekeink (internet)biztonsága érdekében (forrás: ORFK)
A Csongrád Megyei RFK ezúttal a szülők számára szeretne pár hasznos tanácsot adni, melyeket szem előtt tartva a
gyerekek nagyobb biztonságban lehetnek a digitális világban.
A szülők féltő gondoskodással kísérik gyermekeik első lépéseit, nagyobb korukban azonban sokszor szülői felügyelet nélkül hagyják őket az interneten való böngészés során. Pedig ezen a területen is ajánlott a gyermeknek a
szülővel együtt megtenni az első lépéseket. Megtanítani nekik, mit érdemes elkerülni, és később is tudni róla, merre járnak, mit csinálnak az online világban. Az internet számos lehetőséget, ugyanakkor veszélyt is tartogat a kicsik
számára. Ezekről egy bizalmas beszélgetés során a szülők felvilágosíthatják a gyermekeiket, majd együtt fedezhetik fel a számtalan lehetőséget, amelyet a világháló rejt. Állandó személyes jelenlétre természetesen nincs lehetőség, de az online gondoskodásra a távolból is van mód. Az operációs rendszer beállításaival és különböző szűrőprogramok segítségével szemmel tarthatja gyermeke online tevékenységét,
korlátozhatja az elérhető oldalakat, sőt akár a gép előtt töltött idő mértékét is. Segítsen gyermekének egészséges korlátok felállításával, biztonságos szokások
kialakításával!

Szűrőszoftverek a káros internetes tartalmak ellen, gyerekzár
(forrás: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Mindenekelőtt bármilyen fejlett technológiai falat emelünk gyermekeink köré, jó
tudni: a felmérések szerint a leghatékonyabb védelem maga a figyelmes szülő
vagy nevelő, aki beszélget gyermekével, meghallgatja mondanivalóját, és személyes példájával elsősorban általános kritikai szemléletet és követett értékrendet mutat számára.
Magyarországon a 9–16 éves gyerekek több mint kétharmada rendelkezik legalább egy közösségi oldalon saját profillal. A felmérések szerint az okostelefonok
aránya a gyerekek körében már 80 százalék fölé emelkedett, de a teljes értékű, internetezésre alkalmas táblagépeket is egyre többen használják.
Fontos tudni, hogy az interneten a rengeteg hasznos információ, program, alkalmazás mellett számos veszély
(pornográfia, erőszak, személyes adatokkal visszaélés, zaklatás stb.) leselkedik a kiskorúakra, amikkel szemben
megfelelő védelmet lehet és kell kialakítani. Gondoljon bele: saját bevallásuk szerint a gyerekek csaknem negyede került már kapcsolatba az interneten olyan személlyel, akit korábban nem ismert, közel harmaduk pedig személyesen is találkozott egy-egy ilyen új „ismerőssel”!
Ezért olyan technikai megoldásokat szükséges alkalmazni, amelyek védik a gyerekeket a veszélyes tartalmaktól.
Az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2014. július 1-jétől kötelesek honlapjukon valamilyen gyermekvédelmi szűrőszoftvert letölthetővé és használhatóvá tenni az érdeklődőknek. Sok szülő hallott már ilyenről, de csak
alig tizedük alkalmazza azt. A szélesebb körben történő elterjedéshez szükséges, hogy felismerjük: a felügyelet
nem a gyermek ellen van, hanem épp az ő érdekében. Ezzel lehet megvédeni a nem kívánatos tartalmaktól, a túlzott
számítógép- és internethasználat okozta károktól, az adatszivárgástól és más egyéb veszélyektől.
(Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete: http://mte.hu/gyermekbarat-internet/internetes-szuroprogramok/ )
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály
e-mail: barka@csongrad.police.hu
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