
 

 

 

 

 

 

 

A bántalmazás az iskolai életben is megjelenhet az alábbi linkek segítenek tájékozódni, 

ill. egy-egy tematikus tanórát felépíteni az adott korosztály életkori sajátosságait 

figyelembe véve. 

 

A UNICEF honlapján letölthető plakátok figyelemfelkeltőek a diákok számára:  

• Gyermekjogok 

• Online bántalmazás 

• Mi a gyermekbántalmazás 

• Hová fordulhatsz, ha baj van? 

 

A kép forrása:file:///C:/Users/caalm/Downloads/Gyerekjogi-plak%C3%A1t_kismeret.pdf 

Az iskolai bántalmazás sohasem magánügy:  

https://hintalovon.hu/2022/06/29/az-iskolai-bantalmazas-sosem-

maganugy/https://hvg.hu/itthon/20150220_iskolai_bantalmazas_kiva_program?fbclid=IwAR2L01elygPd2LZ3D

dYd1qqPIB8JseWlHVEM_vHPC1V1baFLRnHoQxpCf4g 

Mi tekinthető bántalmazásnak? https://digitalispszichologia.hu/temak/bantalmazas 

Mi számít internetes zaklatásnak? 

„Online zaklatást szenved el az a személy, aki többször is bántó, sértő, megalázó üzeneteket kap az 

interneten keresztül.”                                      https://nmhh.hu/cikk/190113/Mi_szamit_online_zaklatasnak 

MÉDIA-TUDATOSSÁGRA NEVELÉS  

általános iskola  5-8.évfolyam 
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Gyermekjog:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ow472kZiawY&list=PLoFrHmKhxFD5MgKSdbMyNOm-

bBjvHqkb3 

https://unicef.hu/gyermekjogok 

Gyermekjogi kisfilm - Nickelodeon internet biztonsága | UNICEF Magyarország: 

https://www.youtube.com/watch?v=8HADuHiCPDk 

 

 

Az én iskolám mennyire biztonságos? NEMECSEK program- 

Hintalovon Alapítvány 

• https://www.youtube.com/watch?v=RX2cSjGk8kA&list=PLoFrHmKhxFD5MgKSdbMyNO

m-bBjvHqkb3&index=4 

• https://hintalovon.hu/nemecsek/ 

 

 

kép forrása: https://unicef.hu/wp-content/uploads/2015/01/online-zaklat%C3%A1s-plak%C3%A1t.pdf 

Online viselkedéstípusok 

https://e-nyelvmagazin.hu/2013/09/10/kommunikacios-viselkedesformak-a-kozossegi-terben/ 

Beavatási szertartások: 

https://hintalovon.hu/2021/04/23/golyataborok-golyabalok-kozepiskolasok-velemenyere-kivancsi-a-beavatasi-

szertartasokrol-a-hintalovon/ 

Traumák és bántalmazás: https://hintalovon.hu/2019/09/24/traumak-es-a-bantalmazas-sosem-maradnak-

nyom-nelkul/ 

Gyermekbarát média: https://hintalovon.hu/gyerekbarat-media/ 

Mi számít hozzájárulás nélküli hozzáférhető tartalomnak? 

https://nmhh.hu/cikk/190112/Mi_szamit_hozzajarulas_nelkul_hozzaferhetove_tett_tartalomnak 
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További információk pedagógusoknak, szülőknek: 

https://nmhh.hu/internethotline/tudastar 

Mit kell tudni a netes kihívásokról? 

 https://yelon.hu/szuloknek/netes-kihivasok-online-challenge/ 
 

Internetes bántalmazás KÉK-VONAL: https://kek-vonal.hu/programjaink/internetbiztonsag-program/ 

A KÉK-VONAL honlapján lévő képzések: https://kek-vonal.hu/tudastar/kepzesek/ 

 

• CYBERBIZTONSÁG A SZŰRŐSZOFTVEREKEN TÚL 

• WEBINÁRIUM A FIATALOK ONLINE SZOKÁSAIRÓL – ISKOLÁKNAK 

• KORTÁRS SEGÍTŐ PROGRAM ALKALMAZÁSA AZ ISKOLAI ERŐSZAK 

MEGELŐZÉSÉÉRT 

• WORKSHOP SZÜLŐKNEK AZ ONLINE VILÁG KIHÍVÁSAIRÓL 

• EGYÜTT AZ ONLINE SZEXUÁLIS ZAKLATÁS ELLEN 

• SERDÜLŐK AZ INTERNETEN 

ÁLHÍREK: https://kek-vonal.hu/hogyan-ismerd-fel-az-alhireket/ 

megbízható tartalom (ingyenesen letölthető plakát) 10 éves kortól ajánlott, 

a kép forrása és letöltés helye:  https://kek-vonal.hu/megbizhato-tartalom-vagy-alhir-a3-plakat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

online hazugságok: https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw&t=3s 

 

ÍGY KÉRJ SEGÍTSÉGET!  

Hová fordulhatok, ha baj van: szervezet – telefonszám- e-mail elérhetőségekkel 

https://kek-vonal.hu/igy-kerj-segitseget/ 

https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/segitunk/hova-fordulj-a-bajban 

https://yelon.hu/2020/05/25/ide-fordulhatsz-ha-bajban-vagy/ 

https://nmhh.hu/internethotline/tudastar
https://yelon.hu/szuloknek/netes-kihivasok-online-challenge/
https://kek-vonal.hu/programjaink/internetbiztonsag-program/
https://kek-vonal.hu/tudastar/kepzesek/
https://kek-vonal.hu/hogyan-ismerd-fel-az-alhireket/
https://kek-vonal.hu/megbizhato-tartalom-vagy-alhir-a3-plakat/
https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw&t=3s
https://kek-vonal.hu/igy-kerj-segitseget/
https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/segitunk/hova-fordulj-a-bajban
https://yelon.hu/2020/05/25/ide-fordulhatsz-ha-bajban-vagy/


Mit tennél bántó helyzetben: 

https://yelon.hu/2021/05/20/te-hogy-latod-kerdoiv/ 

ONLINE BIZTONSÁGRÓL PEDAGÓGUSOKNAK: 

filmek: 

• https://www.youtube.com/watch?v=QRxPD1PMUpU&list=PLoFrHmKhxFD5MgKSdbMyN

Om-bBjvHqkb3&index=6 

• https://www.youtube.com/watch?v=zXUr3JYJ-uE&list=PLoFrHmKhxFD5MgKSdbMyNOm-

bBjvHqkb3&index=7 

• https://www.youtube.com/watch?v=IoX2z4Dq3-o&list=PLoFrHmKhxFD5MgKSdbMyNOm-

bBjvHqkb3&index=8 

• https://www.youtube.com/watch?v=Uo9HFrsT4ek&list=PLoFrHmKhxFD5MgKSdbMyNOm

-bBjvHqkb3&index=9 

• https://www.youtube.com/watch?v=n43IqiOQKCI&list=PLoFrHmKhxFD5MgKSdbMyNOm

-bBjvHqkb3&index=10 

ONLINE BIZTONSÁGRÓL SZÜLŐKNEK: 

 

serdülők a neten- digitális lábnyom: https://hintalovon.hu/digitalis-szulo/ 
 

gyermekek biztonsága, szüleik felelőssége: 

https://www.youtube.com/watch?v=b5fgozugupY&list=PLoFrHmKhxFD5MgKSdbMyNOm-

bBjvHqkb3&index=3 

 

online biztonság, digitális szülőség: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTCYTPdBpns&list=PLoFrHmKhxFD5MgKSdbMyNO

m-bBjvHqkb3&index=5 

 

ADATVÉDELEM , SEGÍTSÉG KÉRÉSE 

 

FACEBOOKos buktatók https://www.youtube.com/watch?v=iMKw76Z0jIQ 

Mit és milyen esetben lehet letiltani a Facebookon/ Instagramon/ YouTube-on/Snapchaten/ 

Twitteren/ Viberen/? https://nmhh.hu/para/#section-1 

Facebook szabályok, jelentések: 

https://www.facebook.com/help/1561472897490627?helpref=hc_global_nav&rdrhc 

megosztás, ismerősnek jelölés, jelentés:  https://www.facebook.com/safety/tools/safety 

jelszavak, feltört fiók, csalások, bejelentés: https://www.facebook.com/safety/tools/security 

bejegyzés, adatlap, megjelölés: https://www.facebook.com/safety/tools/privacy 

gyermeked biztonsága: https://www.facebook.com/safety/childsafety 

Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/196883487377501 
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TEMATIKUS ÓRÁK 

A UNICEF honlapján regisztrációval elérhetők iskolákban ingyenesen tartott tematikus órák: 

 

Így kérj segítséget – KÉK-VONAL 

https://kek-vonal.hu/igy-kerj-segitseget/ 

tartalmaz: prezentációt a tanórához 

                    Kahoot segédletet 

                    óravázlatot 

 

Kulcs a net világához:  

https://www.naih.hu/files/2013-projektfuzet-internet.pdf 

A füzet végén tippgyűjtemény található, ajánlásokkal diákoknak, 

illetve egy képregény. 

A kép forrása: https://www.naih.hu/files/2013-projektfuzet-internet.pdf 

 

Legyél te az internet ásza: 

 https://www.saferinternet.hu/legyel-az-internet-asza 

film: https://www.saferinternet.hu/legyel-az-internet-asza 

tartalmak: 

• Megosztás előtt mérlegelj! 

• Ne dőlj be a kamunak! 

• Óvd meg a titkaidat! 

• Kedvesnek lenni menő! 

• Ha kétséged van beszélj róla! 
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OSZTÁLYFŐNÖK.hu honlap Tanóravázlatok az iskolai bántalmazás témaköréhez az 1-6. osztályok 

számára elérhetőek, pdf formátumban letölthetők 

4-6. évfolyam: 

Különböző nézőpontok: https://osztalyfonok.hu/wp-content/uploads/2020/03/files/perspektivak.pdf 

Jó szórakozás és zaklató: https://osztalyfonok.hu/wp-content/uploads/2020/03/files/jo_jatek_es_zaklato.pdf 

 

GONDOLATÉBRESZTŐ, BESZÉLGETÉST ELINDÍTÓ VIDEOFILMEK TEMATIKUS ÓRÁKRA: 

Interland: Play your way to Internet Awesome https://www.youtube.com/watch?v=KJj2U7XuHdo 

Posztolás veszélyei: https://www.youtube.com/watch?v=5ha0E-oJrOw 

online hazugságok: Are You Living an Insta Lie? Social Media Vs. Reality 

https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw&t=3s 

Nem vagy egyedül (film): https://www.youtube.com/watch?v=9QulJlV0k3Y 

DeleteCyberbullying HU: Internetes zaklatás: Van kiút!: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M&t=9s 

internet: mindenki, örökké: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZA5bdeWaZLo&feature=emb_logo 

poén vagy bűncselekmény: 

https://www.youtube.com/watch?v=1bdXnemfCDk&feature=emb_logo 

Virtuális terek, valós következmények: https://www.youtube.com/watch?v=Ps3dxgoMoVo 

Életre kelt chatek - Elek Ferenccel és Kerényi Miklós Mátéval | UNICEF Magyarország: 

https://www.youtube.com/watch?v=_sbo4W9ze3s 

Életre kelt chatek - Horváth Lilivel és Szinetár Dórával | UNICEF Magyarország: 

https://www.youtube.com/watch?v=tXvTNR0w3M8 

 

Elias két világ között  

A szelfi:  https://www.youtube.com/watch?v=SJrjTkePB38 

A letöltés: https://www.youtube.com/watch?v=8YubVYxR1ik 

Kiberzaklatás: https://www.youtube.com/watch?v=Z1p_yMMpaQ8 

Online gyűlölet: https://www.youtube.com/watch?v=3zGKpefF5yU 

Webkamera: https://www.youtube.com/watch?v=xuabZI9ffwo 

Influencerek: https://www.youtube.com/watch?v=wuaefsf3yRo 
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Gyermekjogi kisfilm - Nickelodeon internet biztonsága | UNICEF Magyarország: 

https://www.youtube.com/watch?v=8HADuHiCPDk 

B. Nagy Réka – Valahol: https://www.youtube.com/watch?v=nzGhzl3u8YA 

Cyberbullying - internetes zaklatás, bántalmazás: 

https://www.youtube.com/watch?v=iHPHTN9pDyo 

Internetes zaklatás bemutatása: https://www.digizen.org/resources/cyberbullying/films/uk/lfit-

film.aspx 

A bántalmazás sohasem ok: https://yelon.hu/2021/12/11/bantamazas-arulkodas-vagy-segitsegkeres/ 

 

• https://www.digizen.org/resources/cyberbullying/films/uk/character-interviews.aspx 

• https://www.youtube.com/watch?v=VMJIx7I2_Ds 

• https://www.youtube.com/watch?v=X6Hz5pdf9V8&t=1s 

• https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M&t=9s 

 

On hand: playing nice (11-13 éves korosztálynak): 
https://www.youtube.com/watch?v=s6sC1QDAuoE 
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