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A gyerekek és az internet? Ezt az egyre gyakrabban felmerülő kérdéskört fejtjük ki kicsit másképpen.
Hogyan kezeljük a gyermekek fotóit, adatait a digitális közegben?
Kapcsolódó cikkek:
A közösségi oldalak veszélyei [2]

Amennyiben meglátjuk, meghalljuk ezt a témát, biztosan számos kérdés felmerül bennünk:
“Hagyjuk-e játszani a gyerekeket az interneten? Mikor kapjanak először okostelefont? Mennyi időt
tölthetnek naponta képernyő előtt?” És még sorolhatnánk. Ezek a kérdések sokakban felmerülnek, és
több cikk foglalkozik is ezekkel a témákkal. Mi azonban most megfordítanánk ezt a helyzetet és nem
arról írunk, hogy a gyermekünk mit és milyen korban csináljon az interneten, hanem mi, mint szülők,
idősebb testvérek, rokonok, barátok, hogyan használjuk az internetet, mikor gyerekekről van szó, mit
osszunk, oszthatunk meg róluk. Lesz-e bármilyen hatása a későbbiekben? Természetesen sosem a
legrosszabból kell kiindulni, de bármiféle negatív kimenetelt jobb elkerülni, amit némi óvatossággal
meg is tehetünk. Nézzük, pontosan mire is gondolunk!
Gyakori esetek
A közösségi média oldalak nagy népszerűségnek örvendnek manapság, ahová a felhasználók saját
tartalmakat töltenek fel, elnyerve ezzel ismerőseik tetszését, megosztását. Egy cuki kisállatos vagy
babás kép rengeteg lájkot bezsebel, nem beszélve arról, ha mindkettő egyszerre szerepel a fotón.
Igen ám, de biztosan meg kell osztanunk mindent a gyerekekről? A születésnapi képet, a nyaraláson
készülőt, a fürdetés közben elkapott pillanatot és azt is, amikor összekente magát csokival?
Bármennyire is aranyosak, nem biztos, hogy az interneten a helyük. Legalábbis nem válogatás nélkül
és végtelen mennyiségben. Másik gyakori eset, mikor babalátogatáson az ismerősök azonnal szelfit
készítenek a gyerekkel és rögtön töltik is fel Instagramra. A gyakorlatban ritkán valósul meg, de az
illem azt diktálná, hogy kérjünk engedélyt ehhez a szülőktől.
Másik gyakori eset, mikor babalátogatáson az ismerősök azonnal szelfit készítenek a
gyerekkel és rögtön töltik is fel Instagramra. A gyakorlatban ritkán valósul meg, de az
illem azt diktálná, hogy kérjünk engedélyt ehhez a szülőktől.
Vannak, akik már a születésükkor domain nevet regisztrálnak a kicsiknek, lefoglalva ezzel a nevet és
felkészülve a későbbi használatra. Itt is oda kell figyelni, milyen célra szánjuk, de alapvetően nagyon
jó ötlet. Többek között a gyerek életében bekövetkező neves eseményeket dokumentálhatjuk és

képek, videók, szöveges leírások formájában megoszthatjuk, de biztosan nem szeretnénk, ha ez
bárkihez eljutna, esélyt adva a későbbi kellemetlen szituációknak, vagy visszaélésnek. Lehetőség van
arra, hogy egy honlapot jelszóval védjünk le, így tényleg csak a közeli családtagok, barátok számára
adjuk meg a jelszót, akiknél biztos kezekben lesz, más nem is láthatja a személyes tartalmakat.
Továbbá ez remek ajándék lehet akár 18. születésnapra a gyereknek, ahol tulajdonképpen
végignézheti életének addigi történéseit. Sőt később a domaint más célra, akár online CV-hez is
használhatja.
Javaslat
Bármit is teszünk, tudnunk kell, hogy a gyerekeknek is vannak jogaik és pár évvel később nem biztos,
hogy örülnének, ha a vicces vagy épp kellemetlen babafotóikkal találkoznának az interneten.
Alapvetően az említett magatartások egyikével sincs gond, csak meg kell találni a módját. Mindig
tartsuk szem előtt, hogy ami egyszer felkerül az internetre, az nagy valószínűséggel ott is marad.
Tehát jól fontoljuk meg, mit teszünk fel, gondoljuk végig, vajon évek múlva is jó döntésnek tartanánke.
Fotó: Pixabay
Forrás: Rackhost [3]

Tags:
internet [4]
Tech:
Internet [5]
Forrás webcím: https://www.melano.hu/ezert_ne_tolts_fel_mindent_esz_nelkul_a_gyerekedrol
Hivatkozások
[1] https://www.melano.hu/sites/default/files/articles/a_gyerekek_es_az_internet_kep.jpg
[2] https://www.melano.hu/a_kozossegi_oldalak_veszelyei
[3] https://www.rackhost.hu/
[4] https://www.melano.hu/tags/internet
[5] https://www.melano.hu/tech/internet

