Légy okos
az interneten!
Tippek, hogyan legyél okos online

1. tipp

Legyen pozitív a jelenléted online is, csakúgy, mint
a való életben.
Ne feledd, ha egyszer felkerül tőled vagy rólad valami – egy
fotó, egy hozzászólás vagy egy üzenet – a netre, az örökre ott
is maradhat.

2. tipp

Gondolkodj, mielőtt posztolsz!

3. tipp

Védd a titkaidat!

4. tipp

Ne feltételezd, hogy az emberek az interneten
olyannak fognak látni téged, ahogy te azt gondolod,
hogy látnak.

Fontos tudni, hogy mikor nem szabad posztolni – mikor ne
reagálj valakinek a posztjára, fotójára vagy kommentjére –,
és fontos, hogy ne ossz meg valótlanságokat.

Ne oszd meg idegenekkel a címedet, e-mailedet, telefonszámodat, jelszavaidat, felhasználóneveidet vagy az iskolai dokumentumaidat.

Különböző emberek ugyanabból az információból különböző
következtetéseket vonhatnak le.

5. tipp

Mindig tartsd tiszteletben mások adatvédelmi döntéseit, még akkor is, ha te magad máshogy döntenél.
A különböző helyzetek különböző válaszokat kívánnak, online
és offline egyaránt.

Legyél az Internet Ásza
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Légy erős
az interneten!
Tippek, hogyan legyél erős online

1. tipp

Hozz létre egy erős jelszót!

2. tipp

Ne használd mindenhol ugyanazt!

3. tipp

Légy kreatív!

4. tipp

Ne használj fel személyes adatokat!

5. tipp

Ne habozz jelszót változtatni!
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A jelszavad álljon legalább 8 karakterből, tartalmazzon kisés nagybetűket, számokat és különleges karaktereket is.

Használj különböző jelszavakat minden fontosabb fiókodhoz.

Ne használj olyan jelszót, amelyet könnyű kitalálni, például
a becenevedet, az iskolád vagy a kedvenc kosárcsapatod nevét,
számsort (pl. 123456) stb. És semmiképp se legyen „jelszó”
a jelszavad!

Ne használj a jelszavaidban személyes adatokat (név, lakcím,
e-mail cím, telefonszám, TAJ-szám, édesanyád leánykori neve,
születési dátumok stb.) vagy gyakori szavakat.

Azonnal változtasd meg a jelszavadat, ha tudod vagy gyanítod,
hogy más is megtudhatta, aki nem egy hozzád közel álló, megbízható felnőtt.
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Légy éber
az interneten!
Tippek, hogyan legyél éber online

1. tipp

Duplán ellenőrizd a weboldalak hitelességét!
Mielőtt rákattintasz egy linkre, vagy beírod a jelszavadat egy
ismeretlen weboldalon, ellenőrizd, hogy az oldal URL-címe
kapcsolódik-e a termék vagy a cég nevéhez, vagy az általad
keresett információhoz.

2. tipp

Böngéssz biztonságos oldalakon!

3. tipp

Ne dőlj be az átverésnek!

4. tipp

Bárkivel megeshet.

5. tipp

Fontos! Ne feledd, hogy a weboldalak és a hirdetések nem tudják megmondani, hogy az eszközöddel
valami baj van!

Ellenőrizd, hogy a weboldal URL-címe a „https://” karaktersorral
kezdődik-e, és mellette balra látsz-e egy kis zöld lakatot.
Például:

Ha egy e-mail vagy egy weboldal valami olyat ajánl, ami túl szép,
hogy igaz legyen – például sok pénzt ígérnek –, akkor majdnem
mindig átverésről van szó. Ne dőlj be az ilyen kamu üzenetnek.

Ha internetes csalás áldozata lettél, azonnal mondd el szüleidnek,
tanárodnak vagy más felnőttnek, akiben megbízol, és cseréld le
a fiókjaidhoz tartozó jelszavakat.

Előfordul, hogy internetes csalók azt állítják, hogy valami gond
van az eszközöddel, így próbálnak rávenni arra, hogy kéretlen
vagy rosszindulatú szoftvert telepíts rá.
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Légy kedves
az interneten!
Tippek, hogyan legyél kedves online

1. tipp

Tartsd be az aranyszabályt!
Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak –
mind online, mind a való világban. Például: Jelentsd a zaklatást. Szólj valakinek, aki tud segíteni, például egy szülőnek,
tanárnak vagy az iskolapszichológusnak.

2. tipp

3. tipp

Állj ki magadért és másokért!
Ha szükség esetén nem félsz cselekedni, azzal fellépsz
a helytelen magatartás ellen, és kiállsz a kedvesség és a pozitivitás mellett. Például: Jelentsd a zaklatást. Szólj valakinek,
aki tud segíteni, például egy szülőnek, tanárnak vagy az iskolapszichológusnak.

Egyszerű módszerekkel tereld a negatív kommunikációt pozitív irányba.
Például: Ha valaki az interneten negatív dolgot oszt meg valakiről, szervezz be néhány barátot, hogy a zaklatott személyt
„elárasszák kedvességgel”, és írjanak jó róla jó sok kedves
hozzászólást (ugyanakkor semmi csúnyát a bántalmazóról,
hiszen a cél a példamutatás, és nem a bosszúállás).

4. tipp

Mérlegeld, hogy mit és hogyan kommunikálsz!
Például: Ne írj le olyat az interneten, amit a való életben nem
mondanál.

5. tipp
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Terjeszd a kedvességet online!
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Légy bátor
az interneten!
Tippek, hogyan legyél bátor online

1. tipp

Negatív dolgot tapasztaltál? Ne hagyd szó nélkül!

2. tipp

Beszélj róla!

3. tipp

Jelentsd és/vagy tiltsd le a kéretlen tartalmakat!

4. tipp

Szerezz bizonyítékot!

5. tipp

Ne ess kétségbe!
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Ha olyasmivel találkozol, ami miatt kényelmetlenül, vagy egyenesen rosszul érzed magad, akkor jelentsd! Légy bátor, és beszélj
valakivel, akiben megbízol és aki segíteni tud, például egy tanárral, az igazgatóval vagy a szüleiddel.

Az igazán bátor az, aki mer segítséget kérni, amikor nem biztos
benne, hogy mit tegyen. Ha ezzel magának vagy másnak segít
megoldani egy problémát vagy gátat vetni a zaklatásnak, akkor
nem csak bátor, de ráadásul még okos is.

Az oldal vagy az alkalmazás tiltás és/vagy jelentés funkcióival
segíthetsz az érintetteknek, a közösségnek és maguknak a platformoknak is.

A kéretlen tartalmak letiltása vagy jelentése előtt ajánlott
képernyőképet készíteni azokról, hogy legyen róla bizonyítékod.

Ha félelmet keltő üzenetet vagy hozzászólást kaptál egy idegentől, mutasd meg egy felnőttnek, akiben megbízol, majd tiltsd le
és jelentsd az illetőt.
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