Ha valaki olyasmit mond,
amitől mérges leszek,
mindig azonnal kell
válaszolnom, hogy tudja,
mit érzek.
Igen
Nem

Online bármit mondhatok,
egészen addig, amíg biztos
vagyok benne, hogy senki nem
tudja, igazából ki vagyok.
Igen
Nem

Ha veszélyben vagy
kényelmetlenül érzem magam
online, elmondom a
szüleimnek, egy tanárnak vagy
egy megbízható felnőttnek.
Igen
Nem

Nem: Ha valaki mond valamit, ami felmérgesít,
adj magadnak egy kis időt, hogy lehiggadj,
mielőtt válaszolnál.

Nem: Nem. Mindenkivel úgy bánj online,
ahogyan veled is szeretnéd, hogy bánjanak.

Igen! Ha veszélyben érzed magad vagy ha
piszkálnak, beszélj egy felnőttel.

Mindenkit tisztelek online –
még akkor is, ha más
véleményen van, mint én.

Lehet sértegetni valakit, ha
nem ismerem.

Fontos, hogy kedvesek legyünk
az emberekkel – az interneten
és személyesen is.

Igen! Biztosan találkozol majd olyan
emberekkel, akik másként gondolkodnak, de
fontos, hogy tiszteletben tarts más
nézőpontokat is.

Igen
Nem

Igen
Nem

Nem: Mindenkivel úgy bánj online, ahogyan
veled is szeretnéd, hogy bánjanak.

Igen! Fontos, hogy tisztelettel és méltósággal
bánjunk az emberekkel – online és a való
életben egyaránt.

Ha valakivel rosszul bánnak
online, beszélek egy
szülővel, egy tanárral vagy
más megbízható felnőttel.

Lehet olyan képeket vagy
más dolgokat megosztani
online, amiről tudom, hogy
kínos lehet másoknak.

Ha valaki goromba velem
online, figyelmen kívül
hagyhatom.

Igen
Nem

Igen
Nem

Igen! Ha azt látod, hogy valakit piszkálnak, vagy
rosszul bánnak vele, beszélj egy felnőttel.

Nem: Ha olyasmit szeretnél megosztani online,
ami felbosszanthat másokat, ne tedd! Ha
bizonytalan vagy, beszélj egy megbízható
felnőttel.

Ha valakit nem ismerek
online, nem kell kedvesnek
lennem vele.

Lehet sértegetni valakit
online, ha megérdemli.

Igen
Nem

Igen
Nem

Nem: Mindig kedvesen és tisztelettel bánj az
emberekkel, akár ismered őket, akár nem.

Nem: Mindenkivel úgy bánj online, ahogyan
veled is szeretnéd, hogy bánjanak, még akkor is,
ha szerinted az illető rosszul tud valamit vagy
gorombán viselkedik.

Nem gond, ha csak egy kis
idő elteltével válaszolok az
online beszélgetésekre.

Lehet valaki goromba velem
online, ha az illető a
barátom.

Igen
Nem

Yes
No

Igen! Ne érezd úgy, hogy bármire is rögtön kell
válaszolnod. Szánj rá egy kis időt, és gondold
át, mit szeretnél mondani, hogy biztosan
kedvesen és udvariasan tudj reagálni.

Mindenkit tisztelek online –
még akkor is, ha máshogy
néz ki és máshogy beszél,
mint én.
Igen
Nem

Igen! A való és az online világ is tele van
mindenféle emberrel – ezért is olyan érdekes!

Nem! Ha valaki goromba veled, akkor nem úgy
viselkedik, mint egy jó barát! Beszélj egy
megbízható felnőttel arról, hogyan érzed
magad a barátod viselkedésétől.

Lehetek goromba valakivel
online, ha nem értek vele
egyet.
Igen
Nem
Nem: Soha ne legyél goromba mással, sem
online, sem a való életben.

Nem osztok meg és nem
küldök semmi olyat
senkinek, ami megbánthat
valaki mást.

Én is példát mutathatok
arról, hogyan lehet az
internet biztonságosabb és
jobb hely.

Igen! Ha úgy gondolod, hogy valami bántó
lehet valakinek, ne oszd meg – ha bizonytalan
vagy, beszélj egy megbízható felnőttel.

Igen! Ha mindig kedves vagy másokkal online,
azzal te is segítesz, hogy az internet még jobb
hely legyen.

Igen
Nem

Igen
Nem

Igen
Nem

Igen
Nem

Igen! Ha valaki goromba veled, a legjobb
beszélni egy megbízható felnőttel.

Fontos szerepem van abban, hogy
az internet biztonságosabb és
jobb hely legyen.
Igen
Nem
Igen! Ha mindig kedves vagy másokkal online,
azzal te is segítesz, hogy az internet még jobb
hely legyen.

Ha olyan képet vagy más
dolgot látsz online, ami
kínos lehet valakinek, szólok
egy megbízható felnőttnek.
Igen
Nem
Igen! Ha úgy gondolod, hogy valami bántó lehet
valakinek, szólj a szüleidnek, egy tanárnak vagy
más felnőttnek, akiben megbízol.

Ha valaki goromba vagy kínos
dolgot oszt meg rólam online,
megmutatom egy felnőttnek,
akiben megbízom.
Igen
Nem

Igen! Ha úgy érzed, hogy valaki gonosz veled
online, mutasd meg rögtön a dolgot a
szüleidnek, egy tanárodnak vagy más
felnőttnek, akiben megbízol.

Kártyák

