„Csapda a neten”
A Csapda a neten című dokumentumfilm 12 éven felüliek számára készült oktatási verziójának
óriási megelőző hatása van az online térben történő gyermekbántalmazás tekintetében.
Az oktatófilm rangos gyermekvédelmi szakemberek: pszichológusok, jogászok, kriminológusok,
pszichiáterek bevonásával készült. Önmagában egy film és oktatói anyag együttesen, amelyet
Európa számos országában, az Egyesült Államokban és Kanadában is nagy sikerrel mutattak be. A
film a cseh moziforgalmazás történetének legnagyobb nézettségű dokumentumfilmjévé vált.
A film rendezőinek kezdeményezésére, három fiatal színésznő kiskorúnak tetteti magát, hogy
kiderüljön, mi történik, ha belépnek egy népszerű online chatszobába. A végeredmény egy mélyen
elgondolkodtató kísérlet, amely leleplezi, hogyan vált a gyermekbántalmazás e modern formája
mindennapos, rendkívüli módon elterjedt fenyegetéssé.
Mint azt már tudjuk, az online térben a gyerekek könnyen válhatnak internetes zaklatás áldozatává.
Ezért az egész társadalom célja a fiatalok megvédése az az internetes világ veszélyeitől. A
felvilágosító munka pedig egy nagyon komoly eszköz ezek elhárításában. Emiatt született meg az
a döntés, hogy az intézményvezető által továbbított felhívásra mihamarabb reagálunk és az osztály
tanulóinak véleményét kikérve, szülői engedély esetén, megtekintjük a filmet.

A dokumentumfilmet az iskolás csoportok a Cinema City országos mozihálózat vetítőtermeiben
kedvezményes jegyáron, a csoport igényeihez igazítva, előre betervezett időpontban tudják

megtekinteni. Hosszas egyeztetés után, december 10-én, még a délelőtti órákban indultunk el
Budapestre a hetedik osztály 15 tanulójával, hogy megnézzük a filmet. Előtte természetesen
beszélgettünk annak várható tartalmáról is. A dokumentumfilm megtekintése után is átbeszéltük a
látottakat, tapasztaltakat, az abból levonható következtetéseket. A film számos magyarázatot és
tanácsot tartalmazott; segítségével a gyerekek megismerték a digitális világ veszélyeit, és így
elkerülhetik azokat.

A leggondosabb előkészítés ellenére is láthattak a gyerekek számukra meglepő, vagy egyenesen
megrázó elemeket a filmben, de amint egyikük megfogalmazta: Tényleg voltak benne „meredek
dolgok”. „Velem még nem történt ilyesmi a neten, de most már tudom, hogy mit kellene tennem,
ha előfordulna.” Ennek a tapasztalatnak a megszerzése volt a megtekintés célja.
A film komoly tartalmának hatását jól oldotta a Westendben elköltött kora esti, közös „vacsora”,
amely után vonattal indultunk vissza Csomádra.
Köszönjük a szülők személyszállításban nyújtott segítségét és persze főleg a film megtekintésével
kapcsolatos felelős döntésüket!
Sajnáljuk, hogy a megbetegedések miatt sokan lemaradtak e hasznos lehetőségről, hiszen egy
kivételesen komoly tartalmú, egyben szórakoztató közös programon vehettünk részt együtt.
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