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INTERNETES SZOKÁSOK
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK KÖRÉBEN
Írta: Nagy Péterné Edényi Csilla
A tanulók iskolán kívüli internetezései, a közösségi oldalakon történő
kommunikációi az elmúlt években számtalan alkalommal okoztak iskolai szintű
problémákat. Pedagógusaink úgynevezett „nyomozásai” bonyolult ügyek,
szövevényes – nem az életkori sajátosságoknak megfelelő – kapcsolatok
feltárását és „orvoslását” segítették. Pedagógiai szempontoktól vezérelve
ismertettük meg az adatokat, a feldolgozás eredményeit azon tájékoztatón,
amelyet a témában érintett osztályok szüleinek tartottunk.
Mindezek érdekében felmérést készítettünk a 13-14 éves tanulók internetes
szokásairól. A kérdőívben feltett érdekes kérdésekre meglepő válaszokat adtak
diákjaink. Ezeket átlagolva százalékos kimutatás készült, hogy következtetni
tudjunk az internetes szokásokra, a szülői szerepekre, az internet általi pozitív és
negatív hatásokra, amivel a megoldások keresését és megtalálását segíthetjük.
A felső tagozat szülői értekezletei előtt Nagy Péterné Edényi Csilla igazgatóhelyettes és Kovácsné Koós Judit rendőr őrnagy a X. kerületi Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési osztályvezetője fogadta az érdeklődőket.

Az előadás sokféleképpen érintette az internetes témákat. Elsőként a kérdőív
elemzését és eredményeit hallhatták a szülők, majd a Z generációról, a közösségi
oldalak előnyeiről és veszélyeiről, az egészségkárosodást okozó
internetfüggőségről, valamint a problémamegoldásról beszélt a szakértő. Az
őrnagy asszony érdekes filmekkel, színesítette mondandóját, amelyek döbbenetes
hatást keltettek a szülők és pedagógusok körében egyaránt. Befejezésül szülői és
pedagógusi kérdések következtek, amelyre jövőbe tekintő válaszokat adott
szakértőnk.
RÉSZLETEK AZ ELŐADÁSBÓL
A napjainkban általános iskolába járó
gyerekeket a szaknyelv Z generációnak
nevezi.
Készüléken
keresztül
beszélgetgetnek, játszanak, élnek. Úgy
születnek a technikai kihívásokat jelentő
világba, hogy már két-három éves koruktól
természetes egyszerűséggel kezelik a
bonyolultabb eszközöket.
Fotó: Internet

Vigyázzunk rájuk, ne hagyjuk, hogy a gépek szabályozzák és irányítsák életüket,
szokásaikat, anyanyelvüket és kapcsolataikat!”
A Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói
sokféleképpen használják az internetet. Tudják, milyen lehetőségeik vannak.
Ismerik az ingyenesen használható online telefonálást, a filmek, zenék vagy
információk keresését, használatát.
Jó tudni! A közösségi oldalak 13 éves kor
alatt nem használhatók! Bármilyen posztolás,
lájkolás, de az eltávolított tartalom is egy
ésszerű
időtartamon
belül
biztonsági
másolatokban tárolódik. (Internetrendőrség)
A törvénytelen, rosszhiszemű, fenyegető,
erőszakot ösztönző, zsaroló, megszégyenítő,
félemlítő tartalmak tilosak! Mások jogait
kötelező tiszteletben tartani!
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Egyszerű kérdések, meglepő válaszok:
Zavar, hogy nem lehetsz fent a neten?
63% igen 37% nem

Úgy érzed, hogy muszáj elővenned a telefonodat, hogy
megnézd történt-e valami? 47% igen 57 % nem
Nem eszel, vagy nem iszol az internetezés miatt.
31 % igen 69 % nem
Ezek veszélyt jelző válaszok, amik az internetfüggőséget jelezhetik, az
egészségkárosodás útját mutathatják, amelyek hatására személyiségtorzulás
következhet be. Éppen ezért nagyon fontos a szülői felügyelet, a szabályok
meghatározása, a korlátozás.
Javasoljuk, hogy a kiskorú gyermekekkel rendszeresen beszélgessenek el az
internetes szokásaikról, és az általuk közölt, vagy közölni kívánt információkról!
Kérjék, hogy mutassák be közösségi oldalaikat, legjobb ismerőseiket, barátaikat
az interneten is! Az ellenőrzésük történjen baráti hangulatban!
Kérjük, hogy bármilyen probléma esetén forduljanak bizalommal
pedagógusainkhoz, a X. kerületi Rendőrkapitánysághoz, az ORFK
Kommunikációs Igazgatóságához (akik szabálysértési és büntetőjogi normákat
sértő szövegeket, képeket figyelnek az interneten) a www.internethotline.hu és az
Internet Helpline szakembereihez, akik T: 116-111 számon hívhatók.
Az előadás témáiról osztálykeretben válthattak további eszmecserét a szülők és
pedagógusok. Úgy gondoljuk, fontos volt ezt a témát megismertetni a felső
tagozatos gyermekek hozzátartozóival.

