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B�rl�kte öğren�p tartışab�lmen�z �ç�n çevr�m �ç� olduklarında ekran karşısında çocuğunuzla b�rl�kte oturab�l�rs�n�z.
En son ant�v�rüs ve casus yazılımları önleme programları �le b�lg�sayarınızı güncel tutab�l�rs�n�z.
B�lg�sayar ve d�ğer d�j�tal araçlarınızdak� ebeveyn denet�mler�n� ve f�ltreler�n�, terc�h edersen�z en üst düzeye
çıkarab�l�rs�n�z.
Çocuğunuzun kullandığı tüm c�hazlarda g�zl�l�k ayarlarının maks�mum düzeyde olduğundan em�n olmayı
unutmayın.

Çocuğunuzun çevr�m �ç� olmasını yasaklamak yer�ne onlara, boş zamanlarının değerlend�r�lmes�, enerj�ler�n�
harcayab�lecekler� faal�yetler�n çeş�tl�l�ğ� konusunda rehberl�k edeb�l�rs�n�z.  
Çocuğunuzla çevr�m �ç� ortamda neler yaptıklarını, hang� web s�teler�n� z�yaret ett�kler�n�, k�m�nle konuştuklarını ve
ne zaman çevr�m �ç� oldukları konusunda sohbet edeb�l�rs�n�z.     
Onlara çevr�m �ç� g�zl�l�kler�n� korumayı ve asla k�ş�sel olarak tanımlanab�l�r b�lg�ler� paylaşmamaları gerekt�ğ�n�
öğreteb�l�rs�n�z. 
İnsanları nasıl engelleyeceğ� ve raporlayacağı konusundak� b�lg�ler� aktarab�l�rs�n�z. 
B�r şey olursa çocuğunuzun s�ze gelmes� �ç�n güven ortamı oluşturmayı unutmayın.

B�lg� teknoloj�ler�, çocukların eğ�t�mler�ne devam etmeler�ne ve yen� becer�ler ed�nmeler�ne yardım ed�yor; oyun
oynamalarını, akranlarıyla ve sevd�kler�yle �let�ş�m hal�nde olmalarını sağlıyor. Çevr�m �ç� ortamlar b�rçok çocuğun
uzun süreler evde kalmasıyla baş etmes�ne yardımcı olmakla b�rl�kte onları bazı r�sklerle karşı karşıya bırakab�l�yor. 
Çocuklar ve gençler akıllı telefonları, tabletler�, b�lg�sayarları, oyun konsollarını, ve d�ğer akıllı c�hazları genell�kle
ebeveyn gözet�m� veya ebeveyn rehberl�ğ� olmadan kullanıyorlar.
 
 
Çocukların ekran karşısında ve çevr�m �ç� alanlarda daha fazla vak�t geç�rd�ğ� bu dönemde bu ortamlardak� r�sklerden

haberdar olup çocuğunuza destek olab�l�rs�n�z.
 

 
8 Yaşın Altındak� Çocuğunuz İç�n Hızlı İpuçları

 

 
 

9- 12 Yaş Arası Çocuğunuz İç�n Hızlı İpuçları
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Çocuğunuzu s�z�nle çevr�m dışı ve çevr�m �ç� olarak herhang� b�r sorun hakkında konuşmaya teşv�k edeb�l�rs�n�z.    
Teknoloj�n�n olumlu yanları ve k�ş� güvenl�ğ� arasındak� dengey� sağlamak ve �nternet�n doğru, güvenl� kullanımını
teşv�k etmek �ç�n A�le İç�nde Medya Araçları Kullanımı Anlaşması oluşturab�l�rs�n�z. Anlaşmada teknoloj� kullanımı
�le �lg�l� beklent�ler�n�z� l�steleyeb�l�rs�n�z   
Çocuğunuzun teknoloj� �le nasıl etk�leş�me g�rd�ğ�n�n farkında olup (huysuz, öfkel� veya g�zl� m�?) desteğe ya da
müdahale etmeye hazır olab�l�rs�n�z. Davranışlarında herhang� b�r değ�ş�kl�k görürsen�z, çocuğunuzla konuşup
d�ğer ebeveynlerden veya sağlık uzmanlarından destek alab�l�rs�n�z.

13-17 Yaş Arası Çocuğunuz İç�n Hızlı İpuçları
 
     

 
 
 
*D�j�tal Ebeveynl�k İç�n İpuçları, Avrupa Konsey� tarafından yayımlanan PARENTING IN THE DIGITAL AGE b�lg�
notunun �çer�ğ�nden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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