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AILE MEDYA MEKTUBU
ÇOCUĞUN MEDYA ILE DAHA IYI GELIŞMESI
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Değerli Veliler,
medyalarla ilgilenmek çok erken yaşta başlamamalıdır Ama anne ve babalar ve kardeşler tabletler vs. kullanıyorsa bu tabii ki
ilgiyi uyandırır. Burada medya dünyasıyla ilgili ilk deneyimler için değerli öneriler bulabilirsiniz.

Mobil cihazlar
İsterseniz çocuğunuz sizinle birlikte uygulamalar keşfedebilir. Çocuklar için uygun
uygulamalar kolay kullanılabilir, hızlı ve yanıp sönen animasyonlar ile zorlayıcı değildir, şiddet veya uygunsuz içerikler içermezler. Bunlar reklamdan, link bağlantılarından veya uygulama içi satışlardan mümkün olduğu kadar arındırılmıştır. Cihazınızı
çocuğunuz için güvenli hale getirmek için güvenlik ayarlarını etkinleştiriniz. Kesin
bilgiler için bkz. www.schau-hin.info/sicherheit.
1. İçerikleri açıklamak: Çocuğunuzla uygulamanın içerikleri hakkında konuşarak gerçek dünya ile ilişkileri kurunuz: Örneğin hayvanlar uygulaması hayvanat
bahçesi ziyaretini tamamlamaktadır.
2. Zamanı sınırlama: Günde ekran başında 30 dakika, mümkünse tek seferde değil, kesinlikle yeterli olur.
3. Cihazları emniyet altına alma: Çocuklara uygun güvenlik ayarlarına uyunuz ve gençlik koruma uygulamalarını yükleyiniz. Daha fazla bilgi için bkz. www.schau-hin.info/sicherheit.

İyi App‘ler (uygulamalar): www.app-tipps.net, www.datenbank-apps-fuer-kinder.de

TV & Film
Televizyonlar küçük çocukları büyülemektedir. Ama onlar TV içeriklerini „gerçek
dünya“dan ayırt edememektedir ve çok azını anlayabilmektedir. Birlikte televizyon
izleyiniz ve çocuk programında mümkün olduğu kadar reklamsız yayınlardan faydalanınız. Filmlerde yaş
kısıtlaması olmamasına dikkat ediniz (0 yaş itibariyle).
Sonrasında olanlar hakkında konuşunuz ve bu sayede
televizyonu kapatmak için yardımcı olunuz. Ve: Uzaktan
kumanda kesinlikle çocuklara verilmemelidir.

TV önerileri: www.flimmo.de

Oyunlar
Çocuklar basit, kullanışlı oyuncak bilgisayarlar,
mobil oyun konsolları veya tablet bilgisayarlar ile oyun dünyasına dalabilir. Ekranın ve
içeriklerin yaşa uygun büyüklükte olmasına
ve cihazların güvenli düzenlenmiş olmasına
dikkat ediniz. Özellikle de çocukların İnternet‘e
girmemesi için. Oyun oynarken çocuğunuza
eşlik ediniz ve onu bu esnada gözlemleyiniz. Fazla heyecan yarattığı noktada uygun bir yerinde
oyunu sonlandırınız. Dijital oyuncaklar örneğin
uygulamalar ile yönlendirilebilen bebekler
henüz bu yaş için uygun değildir.

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