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Elektronikus Lakossági Információs Rendszer

A Nemzetközi Távközlési Egyesületnek (ITU: International Telecommunications
Union) köszönhetően Magyarországon 2002 óta ünnepeljük az Internet
világnapját. AZ INTERNET VILÁGNAPJÁnak nincsenek olyan hagyományai,
mint a távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismerte el hivatalosan, de a
folyamatosan növekedő világháló, mindenki számára egyre fontosabbá válik. Az
internet világnapja szervesen összetartozik a távközlés világnapjával.

Internet világnapja - május 18.

A technikai fejlődés következtében az internet a mindennapok része lett.
Használatával könnyebbé, egyszerűbbe tehetjük életünket. A virtuális tér azonban
valós veszélyeket is jelent. 

Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és jelszavát! 
Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a személyes adatait, a
megosztott tartalmakat csak az ismerősei láthassák!
Rendszeresen telepítse számítógépén az operációs rendszer és a felhasználói
programok frissítéseit! Mobileszközein is frissítse az alkalmazásokat!
A vírusok (és egyéb kártékony programok) elleni védekezés céljából feltétlenül
javasolt vírusirtó program telepítése és frissítése!
Számítógépén a felhasználói fiókok felügyeletén állítsa be, hogy a kritikus
műveletekhez (pl. program telepítése) a felhasználó engedélyére legyen szükség!
Mindennapos használatra biztonságosabb az általános (nem rendszergazdai
jogosultsággal rendelkező) felhasználói fiók használata!
Ne állítsa a böngésző biztonsági beállításait az „ajánlott” szint alá!
Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen!
Soha ne adjon meg jelszót, PIN kódot e-mailben küldött kérésre!
Online bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg arról, hogy valódi banki
oldalon adja meg az adatokat, más oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg
azokat!
Belépéskor mindig gépelje be az URL címet, ne a kapott linkre kattintva lépjen
be az oldalra!

 Ezért kérjük fogadják meg az alábbi tanácsainkat: 

forrás: police.hu



KÖZELEG A TANÉV VÉGE! 

 Heteken belül kézhez kapják a gyerekek az év végi bizonyítványt. Sajnos évről-
évre előfordulnak olyan esetek, amikor nem mernek hazamenni a fiatalok a
bizonyítványosztás után, félve a szidásától, fizikai bántalmazástól. A téma
kapcsán a beszélgetés, biztonság, elfogadás, empátia, megértés, türelem és szeretet
fontosságára hívja fel a rendőrség a szülők figyelmét.

Az általános-, és középiskolás diákok heteken belül kézhez kapják a 2021/2022.
tanév végi értékelést tartalmazó bizonyítványt. A gyermek év közbeni eredményei
ugyan folyamatosan nyomon követhetők az e célt szolgáló felületen (e-Kréta), ám
az összesített, megmásíthatatlan és végérvényes lista egy ünnepélyes évzáróval
társulva komoly lelki megterhelést okozhat. Előfordulhat, hogy az érdemjegyek
nem tükrözik a szülők, vagy a gyermek saját magával szemben támasztott
elvárásait, emiatt a gyermek szoronghat, félelmet érezhet, sőt sajnos számtalan
példa alátámasztja, hogy nem mer hazamenni az eredményekkel szembesülve. Tart
a szülői felelősségre vonástól, dorgálástól, ezért inkább elkóborol, világgá megy
bánatában, szégyenében, vagy, hogy elkerülje a családi perpatvart. 

A rendőrség az alábbiakkal kapcsolatban hívja fel a figyelmet!



Ha szükségét látja, forduljon gyermekével pszichológushoz vagy más
szakemberhez. Ha gyermekük mégis elszökik, eltűnik, rendkívül fontos, hogy
mihamarabbi megtalálása érdekében, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget az
ismert 112 segélyhívó telefonszámon.

Szeretet – Ha egy gyermek tisztában van azzal, hogy több szempontból is
biztonságot nyújtó családja, otthona van, nem fontolgat szökést egy mélabús
pillanatban. Tudatosítsák, hogy az iránta táplált szeretetük feltétel nélküli, és nem
érdemjegyekhez kötött. Hogy veszekedés helyett a probléma közös megoldása a cél
és bármi történt is, mindig hazavárják!

Türelem – Ne sajnálják az időt az őszinte, a szülő-gyermek bizalmi kapcsolatot
kialakító, megszilárdító és elmélyítő beszélgetésekre! A gyermek gondolatait,
véleményét megértéssel hallgassák! A szülő, a család, mint elsődleges szocializációs
tényező mindenkor például szolgál gyermeke számára, így ha az anya/apa
béketűrő, ezt a mintát látva és leképezve a gyermek is hasonló
személyiségjegyekkel bír majd. Teremtsenek lehetőséget kigondolni és átbeszélni
az egy-egy érdemjegy kijavítására vonatkozó feladatokat, gyakorlást, szülői
segítséget, ez hozzájárulhat a félelem és az elkeseredettség oldásához, azt üzeni:
"Együtt megoldjuk, hisz nem vagy egyedül!"

Beszélgetés, biztonság – Oldja a feszültséget és megnyugtató, ha a gyermekben
tudatosítják, egy-egy, az elvártnál, vagy a kívánatosnál rosszabb érdemjegy nem a
világ vége, segítséggel, szorgalommal orvosolható és javítható. Biztonságot ad, ha a
gyermek tisztában van azzal, az iránta érzett szülői szeretetet nem befolyásolja az
iskolai eredménye. Érzelmi támogatással tudassák vele, hogy a család - akár
szomorúsággal, történetesen egy rosszul sikerült bizonyítvánnyal küzd, akár öröm
éri - mellette áll. 

Hogy ez lehetőség szerint soha ne fordulhasson elő, hogy egyetlen gyermek se
kóboroljon céltalanul és elveszve, hogy egyetlen szülő se élje át a „hová tűnhetett?”,
„hol keressem?” bizonytalanságát és a szívszorító aggodalmat, fogadják meg
tanácsainkat:

forrás: police.hu

Javasoljuk, hogy közvetlenül a félévi értesítő előtt otthon, nyugodt körülmények
között a gyermekkel együtt tekintsék át az e-napló jegyeit és tantárgyi átlagait,
megelőzve ezzel a szorongáshoz vezető meglepetéseket. A körülmények
ismeretében érdemes megfontolni, hogy – akár egy közös program előzményeként
– ezeken a napokon akkor is menjen el gyermeke elé az iskolába, ha egyébként már
egyedül szokott hazajárni. Rossz osztályzatok esetén javasoljuk, hogy szülőként a
jegyek kijavítására kidolgozott közös stratégia megbeszélésére helyezzék a
hangsúlyt.

forrás: police.hu
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