Mobiltelefon-használat felelősen
Az 1995 után született gyerekeket Z generációnak nevezik. Ők azok, akikről azt
mondják, hogy már mobiltelefonnal a kezükben születnek. Nos, a tudomány jelen állása
szerint a mobiltelefon nem az újszülött baba tartozéka. A gyermek a születése után
hónapokkal vagy inkább évekkel később jut hozzá, kapja meg a felnőttektől, a szüleitől.
A gyerekek életkoruk és állapotuk miatt fokozottan védendők, ahogy erről az ENSZ
gyermekjogi egyezménye is rendelkezik. Ennek megfelelően, az alapvető szabályok
betartásával és betartatásával a felnőtteknek kell gondoskodni arról, hogy a gyerekek a
való világon kívül, az online térben is biztonságban legyenek. Az első kérdés az, hogy a
gyermeknek valóban szüksége van-e okostelefonra, vagy elegendő neki egy
hívásbonyolításra alkalmas egyszerű készülék. Mi az a funkció, ami miatt feltétlenül egy
okostelefont kell választani? Rendelkezzen-e az okos telefon interneteléréssel? Bizonyos
életkor alatt nem javasolt a használata, de ha mégis mellette döntenek, akkor az eszköz
használata legyen megfontolt és körültekintő.
A biztonságos internethasználat minden gyerek számára elengedhetetlen. A statisztika
alapján az adathalászat, a cyberbullying, a nagyméretű digitális lábnyom, függőség
kialakulása, az identitáslopás, az internetes zaklatás, a nem kívánt/felnőtt tartalmak, a
malware és a hoax jelentenek problémát. Azzal, hogy a szülők felügyelik, különböző
módon korlátozzák a gyerekeik okostelefon használatát, tartalommegosztását ésfogyasztását, sokat tehetnek azért, hogy az online kapcsolódások és az internetezés egy
hasznos élmény és értékes időtöltés legyen mindenki számára.
Egy tavaly nyári felmérés szerint a XII. kerületben lakó gyerekek az országos átlagnál
hamarabb kezdenek el okoseszközöket használni, van, aki már óvodáskorában. A XII.
kerületi Önkormányzat által végzett kutatásból kiderült, a szülők, a tanárok és a
Wikipédia után a Youtube vloggerei a leghitelesebbek a kerületben lakó gyerekek
számára.
A felelős tartalommegosztáson és -fogyasztáson kívül az egyes alkalmazások
korhatárbesorolásának betartása és betartatása fontos. Így megvalósítható, hogy
csak az használja ezeket az appokat, aki jogosult rá, akinek megengedett. Több
alkalmazásnál van lehetőség a regisztráció során a szülői felügyelet megadására, amit
ajánlott használni.
Alkalmazás/fiók
Facebook
Google fiók kezelése
Gmail, Youtube, …
Instagram
Snapchat
Viber
TikTok
Whatsapp

korhatár
13
16
13
13
13
13
16

szülői felügyelet
van, ajánlott
van, ajánlott
Google Family
van, ajánlott
van, ajánlott
van, ajánlott
van, ajánlott
nincs

