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Değerli Veliler,
10 yaşından itibaren çocuğunuz Dünya üzerine daha çok bilgi edinmek ister – bunun için Internet mükemmel bir ortam gibi
görünüyor. Aynı zamanda TV yayınları, kendisine ait cep telefonu ve yeni sanal oyunlar da rağbettedir. Onunla konuşun ve
yaşına uygun içerikleri kullanmasına dikkat edin. Bu konuda kesin kurallar size yardımcı olacaktır.
Örneklerini buradan bulabilirsiniz: www.mediennutzungsvertrag.de

İnternet
Çocuğunuz bilinçli ise internette yalnız başına sörf yapabilir. Yeter ki bir sorusu veya sorunu olduğunda size gelebilsin. Kullanılan cihazları ve tarayıcı programları yaşına uygun olarak ayarlanmasını sağlayın.
Ortak alınan Sörf kuralları da riskleri en aza indirir: www.surfen-ohne-risiko.net/netzregeln
1. Güvenli sörf: Site kayıt işlemleri ve uygulama indirmek ebeveynin görevidir. Çocuğunuzla uygun olana beraber konuşarak
karar verin. Güvenlik ayarlarını etkinleştirin ve gençliği koruma
filtresini yükleyin.
2. Süreyi kısıtlayın: Haftalık yaklaşık 9 saatlik net ekran zamanı
tanımlayın bu kural aynı zamanda diğer medyalar içinde geçerli
olsun.
3. Güvenli sohbet: sadece uygun sunumları kullanın, kişisel bilgileri internet ortamında bildirmeyin, tanımadığınız ve rahatsız
eden kişileri bloke edin gerektiğinde ihbarda bulunun.
İyi bir çocuksitesi: www.helles-koepfchen.de

TV & Film
Öğlenden sonraki birçok TV- yayınlarını çocuklarınız yalnızda izleyebilirler. Akşamüzeri ve 12 yaşından itibaren olan filmleri sadece ebeveynleriyle birlikte. Çocuğunuzun sevdiği yayını bir defa birlikte izleyin:
Sonrasında klişeler, tertiplemeler ve rol dağıtımı üzerine sohbet
edebilirsiniz.

TV tavsiyeleri: www.flimmo.de,
Çocuk Filmleri: www.kinderfilmwelt.de

Mobil cihazlar
Çocuğunuzun sorumluluk bilinci yeterli ise bir akıllı telefon hususunda düşünebilirsiniz. Bunun haricinde basit bir cep telefonu
yeterli olacaktır. Her durumda bulunan bütün fonksiyonlarını
gösterin ve cihazın güvenlik ayarlarını yapın:
www.schau-hin.info/sicherheit
Kullanma kuralları kararlaştırın: İçeriğinde bilgilerin korunması
önlemi ve masrafların yanısıra, yemek vakti, ev ödevlerini yaparken ve uyumadan önce cep telefonsuz zaman anlaşması bulunmalı. Çocuğunuz uygulamada zorlanıyorsa akşamları telefonunu
size verebilir. Küçük bir ipucu: örnek olarak ilkönce siz uygulayın

Müteakıp bilgiler: www.handysektor.de

Oyunlar
Oyunun(USK 6 yaş) çocugunuza uygun olup olmadığını, onunla bir tur oynayarak deneye bilirsiniz. Online Oyunlar
için genellikle bir oturum açmak gerekir. En doğrusu bu görevi siz üstlenin. Çocuğunuzu reklamlardan korumak için
gereğinden fazla bilgi veremeyin. Çocukların zamanı unutmaması için bir sınır belirleyin ve kesinlikle uygulayın.
Oyun konsollarında güvenlik ayarlarına dikkat edin ve onları bir gençliği koruma PIN’i ile kilitleyin:
www.schau-hin.info/konsole.

İyi oyunlar: www.schau-hin.info/spielesuche

Diğer öneri ve bilgiler için bkz. www.schau-hin.info
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