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AILE MEDYA MEKTUBU
ÇOCUĞUN MEDYA ILE DAHA IYI GELIŞMESI

YAŞ

3

4

5

6

7

8

9

10

12 13

Değerli Veliler,
Çocuğunuz her zamankinden daha çok yeni şeyler denemeye heveslidir. Bu da haberleşme, resim ve videoları paylaşma konusunda, akıllı telefonu daha ilginç kılar: Bununla birlikte diğer medya ya ilgileri hala yüksektir. Bu durumda genel bilgi ve
mantıklı kullanım kurallarını içeren bir medya kullanım sözleşmesi yardımcı olur: www.mediennutzungsvertrag.de

Mobil cihazlar
Akıllı telefonların kullanımı için uygun bir başlama yaşı yoktur. Önemli olan: Zaten çocuğunuz birçok işlevi kullanma olgunluğa sahiptir. Ebeveyn olarak siz cihazı birlikte ayarlayarak yardımcı olursunuz www.schau-hin.info/
sicherheit. Uygunsuz içerik, can sıkıcı kişiler, sohbet stressi gib riskler ayrıca veri ve maliyet tuzakları hakkında
konuşun. Birlikte kullanım kuralları düzenleyin:
1. Gizlilik koruma: telefon numarası gibi resimleri, klipleri ve kişisel bilgilerini de korumasının ne kadar
önemli olduğunu çocuğunuza açıklayın.
2. içeriğini kontrol edin: uygulamaları indirme, siteye kayıt olma başlangıçta ebeveynin görevidir ve bunları
konuşarak yapın. Önemli olan uygulama hakkında önceden bilgi edinmek özellikle yaş sınırlaması, uygulama
içi satın alma ve veri erişimi hakkında
3. Mola anlaşması: mobil cihazı kullanım zamanını kontrol etmek zordur. Yemek yerken, ödevlerini yaparken
ve yatmadan önce düzenli olarak mola verin. Çocuğunuz uygulamada zorlanıyorsa akşamları telefonunu size
verebilir. Küçük bir ipucu: örnek olarak ilkönce siz uygulayın.
Daha fazla bilgi edinin: www.handysektor.de

Sosyal ağlar
Facebook birçoğu için çok cazip olsa da üye olma yaşı 13’tür ayrıca bilgi ve gençliği koruma risklerinden dolayı daha
erken yaşta tavsiye edilmez. Buna rağmen uygulamaya karar verirseniz kayıt sırasında çocuğunuza refakat edin ve
doğru yaşını belirtin, zira küçükler için değişik kişisel bilgi ve veri koruma ayarları geçerlidir, bunları düzenli olarak
kontrol edin. Yavrularınızı, iletişim kurduğu kişilerin kimler olduğu ve yeterince
güvenli olup olmadığını sorgulamasını
ve kişisel bilgilerini vermeme konusunda
uyarın. Gerçek hayatta olduğu gibi, edindiği tecrübeleri ve iletişim kurduğu kişiler
hakkında konuşun. Böylece çocuğunuz size
daha kolay güvenebilir.

Uygulamalar hakkında genel bilgi: www.schau-hin.info/
netzwerkatlas

İnternet
Artık çocuğunuzun sörf yaparken daha fazla hareket alanına ihtiyacı vardır, hatta
kendine ait bir bilgisayarı da olabilir, eğer gençliği koruma filtresi yüklü ise:
www.schau-hin.info/sicherheit.
Ortak alınan Sörf kuralları da riskleri en aza indirir: www.surfen-ohne-risiko.net/
netzregeln

Genç insanlar için bilgi: www.watchyourweb.de

Oyunlar
Online oyunlar gündemde ise, sunumları kontrol edin. Çocuğunuzu
veri ve masraf tuzaklarına dikkat etmesi ve gurup tarafından daha
uzun zaman oynamak için baskı altına girmemesini özenle vurgulayın.
Ayrıca haftalık yaklaşık 9 saatlik net oyun zamanı ve aralıklar bu konuda
destekleyici olacaktır. Doğru tercih yapmak için yaş sınırlandırmasına ve
tavsiyelere dikkat edin. Eğer birlikte önceden denediyseniz ve çocuğunuz
için uygun buluyorsanız 12 yaş üstü oyunları da oynaya bilir.

Yaş yorumu hakkında: www.usk.de
Oyunlar hakkında: www.schau-hin.info/spielesuche, www.spielbar.de, www.spieleratgeber-nrw.de

TV & Film
Çoğu çocuklar artık kendisine ait bir

gençliği koruma ayarları vardır. Yayın saatleri

televizyon ister. Bu da çoğunlukla bir

ve tavsiyeler hangi yaşa daha uygun olduğuna

Smart-TV dir, bu cihaz ile Internete girebi-

dair ipucu verir. Genellikle saat 20 den itibaren

lir ve sanal uygulamaları kullanabilirler.

12 yaş sınırı yayınlar başlar saat 22 den sonra

Dolaysıyla cihazı ayarlarken güvenlik

16 yaş üstü yayınlar gösterime girer. Dolaysıyla

ayarlarına önem verin. Zira gerçek zam-

bu saatlerde çocuğunuz televizyon izlememeli.

anlı –Streaming- indirimlerde özellikle

Filmler için yaş sınırı: www.fsk.de, Program bilgileri: : www.flimmo.de

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