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Değerli Veliler,
sekiz yaşından itibaren çocuklarda özellikle de oyunlar çok popülerdir. Konsol gittikçe daha çok ilgi çeker, ama aynı zamanda
televizyon, cep telefonu ve İnternet de. Medyadaki çeşitlilik artmaktadır. Önemli: Kontrolü kaybetmeyiniz ve sabit kurallar kararlaştırınız. Eğer bunlara mantıklı gerekçeler sunarsanız buna uymak da o oranda kolaylaşır. Taslakları burada bulabilirsiniz:
www.mediennutzungsvertrag.de.lagen finden Sie hier: www.mediennutzungsvertrag.de.

Oyunlar
Tablet, bilgisayar veya konsol için oyunlar şimdi çok popüler. Çocuğunuza eşlik edip
onunla bir tur oyun oynayınız ve çocuğunuzun nasıl davrandığını gözlemleyiniz. Yaşa
uygun oyunlar hakkında bilgi edininiz. USK‘nın yaşa göre izinleri yönlendirmektedir,
tavsiyeler ise seçimlerde fayda sağlamaktadır.
1. Zamanı sınırlama: Günde bir saatten az oyun süreleri ile net kurallar koymuş
olursunuz. Benzeri diğer medya kullanımları için de geçerlidir.
2. Verilere ve masraflara dikkat edilmesi: Çevrimiçi oyunlar genellikle kayıt gerektirmektedir. Kişisel veriler
girmekten kaçınınız. Gizli masraflara ve uygulama içi satın almalara dikkat ediniz ve sohbetleri kapatınız, özellikle de çocuğunuzun bu konuda henüz tecrübeye sahip olmadığı dönemde. İletişimler eğlencelidir, ama bazen
daha uzun süre oyun oynamak için baskı altına alabilir.
3. Cihazları emniyet altına alma: Yaşa uygun güvenlik ayarlarına dikkat ediniz.
Bilgiler için bkz. www.schau-hin.info/sicherheit.
İyi oyunlar: www.schau-hin.info/spielesuche, www.spielbar.de, www.spieleratgeber-nrw.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. Hemen bir akıllı
telefon olmak zorunda değildir.
Başlangıçta İnternet erişimi olmayan
basit bir cihaz önerilir. Buna karar
verirseniz çocuğunuza fonksiyonlarını
öğretiniz ve henüz gerekli olmayanları da kapatınız. Masraf oluşmasını
önlemek için üçüncü hizmet sağlayıcılarına yönelik bir kilit düzenleyiniz.
Akıllı telefonlarda güvenlik ayarlarını etkinleştiriniz:
www.schau-hin.info/sicherheit.
Daha fazla bilgi: www.handysektor.de, Gute Apps: www.app-tipps.net

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 hizmetlerin olduğu bir
başlangıç sayfası ile. Bir gençlik koruma yazılımı yükleyiniz. Bu
yazılım kendi başına koruma sağlamaz, o nedenle uygun olmayan
sunumlar konusunda çocuğunuzla açık açık konuşmanız en iyisi.
Çocuğunuz sohbet etmek isterse, çocuklara özel yönetilen sunumlar
uygundur.

İyi iletişim: www.tivitreff.de, Gute Startseite: www.meine-startseite.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. Dünyada olup bitenler çocuğun da ilgisini çekmektedir. Logo! gibi 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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