
Safer Internet Program – SIP 
Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat 
Fülöp Hajnalka 

Internetbiztonsági oktató 

Digitális andragógus 

Elhangzott a Könyvtárostanárok Egyesülete 2021-es Tavaszi Szakmai Napján 



10 év SIP - kihívás 

• 2009 . óta 

 
• Iskolák, művelődési házak, táborok, munkahelyek 

• iskolásoktól a rendőrökön át a bankárokig 

• Óvodásoktól a szeniorokig 

• Időben sokszínűen 

• érzelmi hullámvasút 

• diverz és fejlődő munkatársak 



Mi a téma? Mi nem? 



Könyvajánló 



Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ 
könyvei- NMHH 

 Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 



Televele Médiapedagógiai Egyesület 

www.televele.hu 

 

http://www.televele.hu


Digitális gyermekvédelem -Kormány - 

Digitális Oktatási és Gyermekvédelmi 

Stratégia  www.digitalisgyermekvedelem.hu  

http://www.digitalisgyermekvedelem.hu


Online kapcsolattartás - gyermekjogok 



Szakértői kerekasztal -beszélgetések a 

YouTube-on az online oktatás 

támogatásához 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FdVrvlbdOSY&list=PL54fQF5Awd_mrAGapOfb8GCQiolbU_0sm 

Nemzeti Adat és- Információszabadság Hivatal (NAIH) 

Kulcs és kulcsocska.. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdVrvlbdOSY&list=PL54fQF5Awd_mrAGapOfb8GCQiolbU_0sm


Gyerekek jogai 

• Posztmodem Antivírus - Digitális oktatás 
műsor- 

• ú 
● A gyerekek mindenek felett álló joga 

● a tanításhoz kapcsolódó mértékben- 

adathasználat 

● NEM rögzíthető! 

● Platformok életkori besorolása 

● adattakarékosság elve 

● GDPR 

● Oktatási platformok fejlődése (Classroom, 

Teams) 

● Oktatási vagy felnőtt csoportmunka? 

● Adattudatosság 

● Digitális lábnyom 

● Zoom-kifáradás 
dr.Richlach Mónika: Foto.jog 

Fülöp Hajnalka, digitális andragógus 

Szilágyi Árpád, műsorvezető 

 



Mire figyeljünk? Az online 
veszélyeztetettség jelei 

 
• médiahasználati szokások megváltozása  
• korábbi tevékenységek 
• médiáról való kommunikáció 
• eszközhasználat (elrejtés, elhagyás)  
• kedélyállapot  
• beszűkültség, 
• kortárs csoportok 
• baráti kapcsolatok 
• új szokások 
És még... 
“beszélj úgy, hogy érdekelje, figyelj úgy, hogy 

elmondja..” Termiktábor 
 



Mit tehetünk?  
• beszélgetés- Kék Vonal- Hogyan beszélgessünk -sorozat 

www.kek-vonal.hu  TABUDÖNTÖGETÉS 

• KI FOGJÁK PRÓBÁLNI 

• megküzdési stratégiák, digitális pedagógia, digitális 
andragógia 

• Filmek, videók, klipek ajánlása 

• Pókerarc : MEGISMERÉS, MEGÉRTÉS, ELFOGADÁS 

• saját élményeink!!  

 

http://www.kek-vonal.hu
http://www.kek-vonal.hu
http://www.kek-vonal.hu


Információ-közvetítés 

• szakemberek bekövetése 

• Meetup-ok, Podcastok, Hashtagek, Influencerek 

• Safer Internet Magyarország,  

• www.saferinternet.hu , Tudatos Digitális Szülő,  

• Tanulom magam, 

• Biztonsagosinternet.hu 

• Nemzeti Kibervédelmi Intézet : nki.gov.hu - FB! 

 

http://www.saferinternet.hu




Családi lájkvadászat 



Dokumentáció, értékelés, lezárás 

• Öt kérdés, anonim (GDPR és adattudatosság!!) 

• Pedagógusoktól külön 

• Gyöngyszemek:  

„nem viszem többet ágyba a telómat” „ nem 

tépek be a kommentszekciótól” „jó, hogy van 

kit hívni” 

• „Vigyázzatok magatokra és egymásra a neten 

is, és tegyétek jobb hellyé az internetet is. „ 

 

 



Mit visz el az előadásról?  

Menti.com 23 25-73 14 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
• Fülöp Hajnalka 

• hfulop@gmail.com 

Kurkó György Zsuzsánna 

Koordinátor 

kurko.zsuzsanna@gyermekmento.hu  
• www.facebook.com/SaferinternetMagyarorszag 

• 0670-77-28-261 

• www.saferinternet.hu 

 

mailto:hfulop@gmail.com
mailto:kurko.zsuzsanna@gyermekmento.hu

