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Değerli Veliler,
Çocuğunuz medyaları gittikçe daha fazla kendi başına kullanacak ve kendi deneyimlerini kazanacaktır. Önemli olan sizin kulağınızı devamlı açık tutmanız ve onun için açık kurallar belirlemeniz. Diğer etkinliklerin zamanını azaltmadan ekran başında
günde toplam bir saat geçirmek yeteli olur. Eğer bunlara mantıklı gerekçeler sunarsanız buna uymak da o oranda kolaylaşır.
Kapatmak için açık kurallar koymak faydalıdır. Taslakları burada bulabilirsiniz: www.mediennutzungsvertrag.de.

Sesli medyalar
Çocuklar gitgide artarak medya cihazlarına bizzat sahip olmak ister. Buna müzik ve hikaye dinlemek için bir mp3 çalar
da dahildir, genel olarak da özel cep telefonundan bir önceki basamak olarak görülmektedir. Eğer bu tür bir cihaz satın
alırsanız, fonksiyonlarını tam olarak öğrenin ve çocuğunuzla bu fonksiyonların üzerinden geçiniz.
1. Cihazları emniyet altına alma: Cihazda İnternet ve diğer ağ bağlantıları
varsa o zaman bunlar en azından başlangıçta kapatılmalıdır, özellikle de
çocuğunuzun bunlara ilişkin henüz yeteri kadar deneyimi olmadığı dönemde. Kayıt gerektiğinde: Az veri giriniz! Eğer varsa ses seviyesi sınırlamalarını
etkinleştiriniz.
2. Her zaman değil: Müzik çok eğlenceli olsa bile her zaman uygun olmaz.
Yemekte, ev ödevleri sırasında veya sohbetlerde kulaklıklar çıkarılmalıdır.
3. Kontrollü masraf: iTunes gibi çevrimiçi mağazaları çocuğunuz henüz
kendi başına kullanmamalıdır. Ama ona bir hediye kartı hediye edebilir ve
onunla müzikler seçebilir, yükleyebilir veya İnternet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Yasal hizmetlere ve lisanssız alternatiflere dikkat ediniz.
İyi portallar: www.auditorix.de, www.ohrka.de, www.audiyou.de

TV & Film
Çocuğunuz ne izlemek istediğine artık kendi başına daha çok karar vermek isteyecektir.
İlla çocuk programı olmak zorunda değildir, ama yaşa uygun olmalıdır. Henüz kendine
ait bir televizyona ihtiyacı yoktur.
En sevdiği yayınlar ve TV kahramanları konusunda kendisiyle
devamlı sohbet ediniz. Yaşa göre
izinlere dikkat ediniz. 12 yaş itibariyle izlenecek filmler henüz uygun
değildir ve yatmadan hemen öncesinde biraz daha televizyon izlemek de öyle.

TV önerileri: www.flimmo.de, Film-Tipps: www.kinderfilmwelt.de

Mobil cihazlar
Birçok çocuk artık kendi cep telefonuna sahip olmak ister. Anne ve
baba olarak en iyi siz çocuğunuzun bunun için yeteri kadar olgun olup
olmadığına karar verebilirsiniz. Başlangıçta İnternet erişimi olmayan
ve masraf limiti olan basit bir cihaz önerilir. Buna karar verirseniz
çocuğunuza fonksiyonlarını öğretiniz ve henüz gerekli olmayanları da
kapatınız. Yeni cep telefonunun nasıl iyi kullanılabileceğini kararlaştırınız ve soruları olduğunda size başvurmasını sağlayınız. Cep
telefonu molalarına dikkat ediniz.
Daha fazla bilgi: www.handysektor.de

İnternet
İnternet‘i kullanırken başlangıçta siz de çocuğunuzun yanında bulunun. En iyisi çocuğunuz için bir sörf alanı düzenlemeniz: Kullanıcı hesabı ve favoriler olarak da çocuğa
uygun sunumların olduğu bir başlangıç sayfası ile. Güvenlik ayarlarını etkinleştiriniz ve
bir gençlik koruma yazılımı kurunuz. Net bilgiler için bkz. www.schau-hin.info
/sicherheit. Ama bu yazılım sadece sınırlı koruma sağlamaktadır. O nedenle çocuğunuzun uygunsuz hizmetlerle karşılaştığı zaman size haber vermesini kararlaştırınız.
Çocuğunuz sohbet etmek isterse, çocuklara özel yönetilen sunumlar uygundur.

Gute Community: www.tivitreff.de, Gute Startseite: www.meine-startseite.de

Oyunlar
Yaşa uygun oyunlar tabletler, bilgisayar ve konsollar
için mevcuttur. USK 0 ve USK 6 etiketleri size uygun
oyunu seçmenize yardımcı olur. Oyun oynarken
çocuğunuza eşlik ediniz ve onu bu esnada gözlemleyiniz. Çok heyecanlandırırsa uygun bir noktada
oyunu sonlandırınız. Çevrimiçi oyunların kayıt işlemi
velilerin yapması gereken bir işlemdir. Bu esnada veri
güvenliğine ve masraflara ve ayrıca sohbetlerin kapalı
olmasına dikkat ediniz. Bu oyunlar çoğu zaman daha
uzun süre oyun oynamaya ikna etmektedir.
Oyunlarla ilgili bilgiler: www.schau-hin.info/spielesuche

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