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AILE MEDYA MEKTUBU
ÇOCUĞUN MEDYA ILE DAHA IYI GELIŞMESI

YAŞ

3

4

5

6

7

8

10 11 12 13

Değerli Veliler,
çocuğunuzun kendi ilgili alanları artarak gelişmektedir. Bu medya kullanımı için de geçerlidir. Cep telefonunun yanında çoğu
zaman İnternet,oyunlar ve TV önemlidir. Önemli: Kontrolü kaybetmeyiniz ve sabit kurallar kararlaştırınız. Eğer bunlara mantıklı
gerekçeler sunarsanız buna uymak da o oranda kolaylaşır. Taslakları burada bulabilirsiniz: www.mediennutzungsvertrag.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 basit bir cihaz önerilir.
Buna karar verirseniz de çocuklarınıza fonksiyonlarını öğretip kurallar
belirleyiniz.
1. Cep telefonunu güvence altına almak: Çocuğunuza neyin
önemli olduğunu açıklayınız. Kullanma kılavuzu, yetkili satıcılar
veya www.schau-hin.info/sicherheit sitesindeki bilgiler buna
yardımcı olabilir.
2. Molalara uymak: Cep telefonu okulda, ödev yaparken, yemek
esnasında ve uyumaya gitmeden önce kullanılmaz.
3. Verileri korumak: Kişisel cep telefonu numarası, resimler ve klipeleri basitçe aktarmayınız. Aksi takdirde bunlar hızlıca ağa girebilir.
İyi App‘ler (uygulamalar): www.app-tipps.net

İnternet
Çocuklara uygun sunumlar ve korumalı sörf odası ile çocuğunuz gittikçe
daha fazla tek başına İnternet‘e girebilir. Bunu nasıl yapabileceğinizi
www.schau-hin.info/sicherheit sitesinden öğrenebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar
veya PC‘nin oturma odasında durması en iyisidir, böylece sorunlara hızlıca
müdahale edebilirsiniz. Çocuğunuz çevrimiçi sohbet etmek isterse, çocuğa
uygun, yönetilen sunumlar bulunmaktadır. Facebook ancak 13 yaş itibariyle
kullanılabilir ve sizin çocuğunuza henüz önerilmez.

Çocuklar için bilgiler: www.watchyourweb.de

Oyunlar
Oyunun çocuğunuz için uygun olup olmadığını anlamak için siz de oyunun bir turuna katılınız (USK 6 yaş
itibariyle). Çevrimiçi oyunlar genellikle kayıt gerektirmektedir. Bu işlemi sizin yapmanız daha iyi olur. Çocuğunuzu reklamlara karşı korumak için çok fazla veri girmeyiniz. Çocuğunuzun zamanı unutmaması için limit
koyunuz ve buna uyunuz. Konsollarda güvenlik ayarlarına dikkat ediniz ve bunları gençlik koruma PIN‘i ile
kilitleyiniz: www.schau-hin.info/konsole.

Oyunlarla ilgili bilgiler: www.schau-hin.info/spielesuche, www.spielbar.de, www.spieleratgeber-nrw.de

TV & Film
Saat 20‘den sonra televizyon tavsiye edilmez, çünkü bu saatten sonra program daha
ileri yaşlar için düzenlenmektedir. Çocuklar da bir kere tek başına uygun yayınları
veya filmleri (FSK 6 yaş itibariyle) izleyebilir. Bunları ancak 12 yaşından itibaren
velilerle birlikte izleyebilir. Tavsiyeler için bkz. www.schau-hin.info/empfehlungen.
Dünyada olup bitenler çocuğun da ilgisini çekmektedir. Çocuklara yönelik haberler
onlara dünyayı anlamaları için yardımcı olmaktadır.

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

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