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Ma már természetes, hogy a közösségi oldalakon nagyon 

sokan megosztják örömeiket, emlékeiket és élményeiket, 

azonban sajnálatos módon a feltöltött tartalmak további éle-

tét már nem tudják befolyásolni.  

Egy, az USA-t és Ausztráliát érintő kutatás szerint a pe-

dofil honlapokon, a képgyűjteményekben levő fotók, vi-

deók legalább 50%-a közösségi oldalakról származott.  

 

Ez ijesztő és mindenképpen elkerülendő helyzet, de más okból is fontos, hogy a tudatosság 

online térben is életük és gondolkodásuk része legyen: 

 

 Oda kell figyelni arra, hogy a feltöltött érzékeny vagy privát 

anyagokat mások pl. családtagok, ismerősök se osszák meg, vagy 

tegyék ki nyilvánosság elé – ez tudatosságot és a közösségi olda-

lakkal kapcsolatban hozzáértést igényel. 

 Akár évek múlva is előkerülhet egy olyan videó, kép, amely a 

nyaralás, a buli hevében viccesnek tűnt, de később megalázó, ne-

vetség tárgyává, csúfolás áldozatává teszi a gyermeket, tinit. 

 A magánszféra, a privát információk védelme mindenkit megillet, még akkor is, ha nem tud 

róla, vagy még nem képes véleményét kifejezni, jóváhagyását meg-

adni. 

 A rengeteg információ lehetővé teszi, hogy a kisgyermek személy-

azonosságát ellopják 

és őt megszemélye-

sítve hátrányos vagy 

veszélyes helyzetbe hozzák őt és/vagy a család-

ját.  

 Kezeljék tudatosan ismerősi, baráti körüket 

online. Egy távoli ismerőst, vagy akivel koráb-

ban együtt dolgoztak, beszélgettek, nem ismer-

nek igazán, így a viselkedését, szándékait sem 

tudják megjósolni. 
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 A közösségi oldalakra feltöltött fotók lakóhely, tar-

tózkodási hely koordinátákat is tartalmazhatnak a beál-

lításoktól függően. Ezzel az információval is vissza le-

het élni. Fényképezőgépen, okostelefonon le lehet til-

tani a kép készítésének helyét rögzítő funkciót. 

 

 A szülők, és gyermekeik részére is javasolt, hogy 

nyaralásról visszatérve töltsenek fel képeket a közös-

ségi oldalakra – elkerülve azt, hogy a fotók a lakásból 

távollétre adjanak információt. 

 

A hozzáértő bűnelkövetők az online térben beszerzett információk alapján meg tudnak tervezni 

egy adott vállalkozás, ingatlan vagy személy elleni támadást. 

Nyugtalanító, hogy egy angol kutatás sze-

rint 2030-ra a túl sok információt meg-

osztó szülőknek lesz köszönhető az ello-

pott személyazonosságok és kamuprofi-

lok 2/3-a. Az elmentett információk – 

mint a név, lakóhely, iskolák, életesemé-

nyek – ugyanis elegendőek lesznek ah-

hoz, hogy hihetően személyesítsék meg a 

18. születésnapja után azt a kisgyermeket, 

akiről az évek alatt minden információt 

eltároltak, és immár felnőttként kibővül-

tek a jogai és lehetőségei. 

Attól, hogy a sharenting – „túlposztolásként” fordítható – jelenség létezik, a digitális világ még 

nem lett veszélyesebb vagy rosszabb hely. Ahogy gyerekeiket felkészítik az offline világ ve-

szélyeire és megtanítják nekik azokat a készsége-

ket, amikkel biztonságosan navigálhatnak benne, 

úgy ezt a tudást Önök is használják, felnőttként a 

mindennapokban. Az online világ tudatosságot, a 

veszélyek ismeretét és önfejlesztést kíván Önöktől, 

és jó tudni, hogy ezzel nem csak önmagukat, de a 

családjukat és gyermekeiket is jobban meg tudják 

óvni a káros hatásoktól. Olyan tudást sajátítanak el 

ezáltal, ami segít abban, hogy élvezni tudják a di-

gitális világ előnyeit és arra használják, hogy minél több örömüket leljék a lehetőségei által, 

miközben a magánszférájukat megóvják és értékként tekintenek rá. 

Forrás: https://www.digitaliscsalad.hu/fogalomtar/sharenting-miert-artalmas-ha-tul-sok-kepet-toltunk-fel-a-gyerekunkrol  
Képek: INTERNET 
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