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Kedves Lányok! 

A csoportfoglakozás mai témája mindenki számára aktuális hiszen számotokra 

elképzelhetetlen a mindennapjaitokban az élet internet és közösségi oldalak 

használata nélkül és okostelefon segítségével is bárhol csatlakozhattok a hálóra, 

beszélgethettek a közösségi oldalakon, oszthattok és lájkolhattok meg képeket és 

kiírásokat. Azonban a folyamatos használatnak számos hátrányai is vannak, 

melyek közül megismerünk néhányat. 

A közösségi oldalak veszélyei 

Személyiségtorzulás. Fontos jellemzője az online felületnek az “én 

megmutatása”. Aki sokat van fent a közösségi oldalon, és mindenre figyel, olyan 

érzése lehet, hogy mindenki szép, okos és nagyon boldog, valamint mindig 

elfoglalt, sok ismerőse van. Ezek azonban nem minden esetben tükrözik a 

valóságot, és előfordulhat, hogy személyiségtorzulás alakul ki a felhasználónál. 

Függőség? Egy 24 órás offline - közösségi oldal mentes - állapot előhívhatja 

amegvonási tüneteket. Ezek hasonlóak az alkohol vagy drog esetében 

tapasztaltakhoz: idegesség, szorongás, esetleg ingerlékenység.  

Problémát jelenthet a túl sok megosztás (oversharing) is, amikor valaki 

percenként kitesz valamit. Előfordulhat, hogy a túl gyors megosztást nem előzi 

meg cenzúra, nem mérlegel a fiatal, és így kikerülhetnek túl személyes 

információk, amelyekkel bárki visszaélhet. 

http://internetszemle.blogspot.com/2020/05/facebook-mai-vilagban.html2021.01.23
http://internetszemle.blogspot.com/2020/05/facebook-mai-vilagban.html2021.01.23
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/5441/kozossegi-oldalak2021.01.23
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/egyeb/1007/facebook
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/szuloknek/4161/internetes-zaklatas
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Kettősség. Az itt átélt érzelmek nem mindig fedik le az offline tér kapcsolati 

érzelmeit. Ez két különböző érzelmi státusz, az egyik a reális, a másik az online 

személyiséggel történő kommunikáció. Így kétféle érzelmi hatás nehezedhet a 

kamaszra, akinek ez az életszakasz amúgy is elég megterhelő, mert itt a testi és 

hormonális változások ideje, elkezdődik a későbbi felnőtt személyiség 

kialakulása, az identitás formálódása. 

Szlengek bárhol. Ez vissza is üthet, ugyanis annyira hozzászokik a kamasz 

ezeknek a szavaknak a használatához, a lerövidítésekhez, hogy előfordulhat, hogy 

a dolgozatában is ezt fogja alkalmazni. Torzulás jöhet létre az anyanyelvi 

készségekben. 

Mozgásszegény életmód. A túl sok internetezés, a közösségi oldalakon való 

jelenlét kényelmessé teheti a fiatalokat, kevesebbet mozognak, elhízás vagy éppen 

fogyás jelentkezhet náluk.  

 

Emberi kapcsolatok és a közösségi oldalak hatása 

Beszűkült szocializációs tér.A  szakemberek azt tapasztalják, hogy a 

magányosok túl sok időt töltenek a közösségi oldalakon, mert nincsenek barátai, 

nincsenek programok, így az egyetlen lehetőségük, hogy a világhálón 

ismerkedjenek szintén magányos emberekkel. Ezzel még nincs is semmi 

probléma, a fontos kérdés, hogy mi lesz a folytatása a kapcsolatnak: találkozás, 

közös programok szervezése, vagy marad az online tér? 

 Kommunikáció hiánya. Az internet veszélyei és a családi élet normái között 

nyilván mutatkozik összefüggés. Minél lazább egy családi szerveződés, minél 

inkább nem hitelesek a szülők a kommunikációjukban, annál inkább válik vonzó 

felületté az internet, ahol mindent vagy majdnem minden megengedett korlátok 

és konvenciók nélkül.  

 

 

A mai Internet világában számtalan veszély leselkedik ránk. Bele sem 

gondolunk sokszor, hogy egy oldal megnyitásával mennyi, milyen fajta vírus 

kerülhet gépünkre, amelyen igencsak fontos személyes adatokat is tárolhatunk. 

Ha megfigyeljük észrevesszük, akár egy filmes oldalon is, akár egy közösségi 

oldalon is egyből azokat a reklámokat fogja beadni, amelyek számunkra éppen 

aktuálisak, de ezeket képesek úgy beadni, hogy azokra soha nem is kerestünk rá.  

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/2427/facebook-veszelyei
https://www.kamaszpanasz.hu/szakerto/lelki_problemak/11407
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/szuloknek/3608/szulo-gyerek-kapcsolat
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Kihasználhatják a fiatalokat a neten 

Márpedig a virtuális környezetben veszélyek is bőven akadnak. A megkérdezett 

fiatalok 44 százaléka érezte már úgy, hogy zaklatják a közösségimédia-

felületeken, 10 százalékukkal többször is előfordult ez. Még rémisztőbb, hogy 39 

százalékuktól kértek már erotikus fotót chaten, ebből 7 százalék pedig eleget 

is tett a kérésnek. Eközben a válaszadó tinik közel háromnegyede nyilatkozott 

úgy, hogy legalább egy olyan ismerőse/barátja van, akivel szinte kizárólag 

virtuálisan tartja a kapcsolatot, és mindössze 9 százalékukkal nem fordult még 

elő, hogy ismeretlenektől kapjon üzenetet valamelyik platformon. Emellett 

minden tizedik fiatalnak törték már fel a felhasználói fiókját. 

 

Nézd meg a következő videót! Gondold át te milyen személyes adatokat posztolsz 

magadról a nyilvánosságnak!! 

https://etrends.hu/2019/08/12/biztonsagban-a-kozossegi-feluleteken/2021.01.23 

 

A közösségi médiában való “csavargásunk” megemeli a dopaminszintünket, 

így válunk függővé. 

Hogyan? 

Egyrészt azzal, hogy az újdonság utáni vágyunk nem csillapul. Amikor valami 

új hírt találunk, az azonnal emeli a dopaminszintet, ami jó érzéssel tölt el, így 

újra és újra át akarjuk élni. 

De ugyanez a helyzet a kiszámíthatatlanságból fakadó örömérzettel is, amit 

akkor érzünk, amikor kinyitunk egy e-mailt vagy rámegyünk egy posztra. Nem 

tudjuk, hogy mikor találunk rá valami izgalmas dologra. 

Szondy Máté ezt a nyerőautomatákkal szemlélteti, tudniillik, hogy azokkal is 

azért játszanak az emberek, mert kiszámíthatatlan, hogy mikor fognak nyerni. 

A videóban szó esik még a Fear of missing out jelenségről és számos egyéb 

okról, aminek megértése hozzásegíthet minket és gyerekeinket a tudatos 

eszközhasználathoz. 

https://boldogsagora.hu/blog/van-kiut-a-kozossegi-media-fuggoseg-

pszichologiai-okai/2020.01.23 

https://etrends.hu/2019/08/12/biztonsagban-a-kozossegi-feluleteken/2021.01.23
https://boldogsagora.hu/blog/van-kiut-a-kozossegi-media-fuggoseg-pszichologiai-okai/2020.01.23
https://boldogsagora.hu/blog/van-kiut-a-kozossegi-media-fuggoseg-pszichologiai-okai/2020.01.23
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