Çocukların ve gençlerin
İnternetteki davranışları
ebeveynler için önemli
ipuçları
Çocuklarınız internet başında çok fazla vakit geçiriyorlarsa
istenmeyen durumlarla karşılaşıyor olabilirler. Bu sebeple
ebeveynler çocuklarını yetiştirirken çocukların internet
başındaki davranış ve deneyimlerini de dikkate almaları
gerekmektedir. Bu broşür size çocuklarınız ile bu konuda
bir diyalog kurabilmeniz için birkaç faydalı ipucu vermeyi
amaçlamaktadır.
Bu proje:

Avrupa birliĝi DAPHNE proĝramı
tarfından finanse edilmektedir.

1. İlk adım olarak çocuğunuzla internet
başındaki davranışları hakkında açık
konuşun.
Kontrol etmeden önce kendisine ilgi
gösterdiğinizi belli edin ve bazı sorular
sorun. Herhangi bir problem halinde
her zaman size danışabileceğinden
emin olun.

2. İnternete siz de göz atın.
İnternet ve sosyal medya hakkında
(facebook, twitter, instagram, whatsapp
vb.) siz de bilgi edinin. Çocuklarınızdan
size de bunları öğretmesini isteyin. Kendisi
bu bilgileri nereden öğreniyor? Sizin bu
konuda ondan öğrenebileceğiniz püf
noktaları nelerdir? Eğer bir sorun olursa
bu konuda nereden yardım alınabilir?
Bu konularda bilgi sahibi olmaya çalışın.

3. İnternette ve sosyal medyadaki
profilleriyle ilgili konuşun.
Paylaştıkları şeyler neler? Bu konuda
nelere dikkat ediyorlar? İleride
pişmanlık yaşayacakları şeyleri sosyal
medyada paylaşıyorlar mı? Hangi
bilgiler sosyal medyada paylaşılmalı,
hangileri paylaşılmasa daha iyi olur?

4. İnternetteki mobbing üzerine
konuşun

5. Sosyal medyada özel hayata özen
göstermesini isteyin.
Çocuğunuzla birlikte internetteki
konuşmalarda kullanabileceği bir
takma isim (nick name) bulun.
Bu ismin çocuğunuzun yaşını
belli etmeyecek olmasına dikkat
edin. Çocuğunuza bu görüşmeleri
kaydetmesini tavsiye edin; çünkü eğer
yanlış birşey olursa, bu kayıtlar delil
olarak kullanılabilir. Ona kaydedilen
bu görüşmeleri kendisinin izni
olmadan okumayacağınızı söyleyin.
Çocuğunuzun internetteki profillerinin
ve paylaşımlarının herkes tarafından
görülebilir olmadığından emin olun.
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İnternetteki ve sosyal medyadaki
( örneğin whatsapp gruplarındaki)
mobbing üzerine konuşunuz. Eğer birisi
hakarete uğrarsa, dışlanırsa veya tehdit
alırsa, neler yapabileceğini çocuğunuza
sorun. Çocuğunuz sosyal medyada
mobbing görürse arkadaşlarından ne gibi
destek bekliyor?

6. Sosyal medyadaki arkadaşlıkları
hakkında onunla konuşun.
Online arkadaslar hakkında daha çok düşünmesini
sağlayın. Tanımadığı kişilerle arkadaşlık kurmasının
güvenli olup olmadığını sorun. İnsanların gercek
hayatta internette olduklarından daha farklı
olabileceğini anlatın. Yalnız internette tanıştığı ve
konuştuğu bir kişi ile gerçek hayatta buluşmasının
nasıl tehlikeler yaratabileceğini düşünmesini
sağlayın. Çocuğunuz bu konuda kendisini
nasıl koruyabilir? İpuçları: Bir arkadaşını bu
buluşmaya yanında götürebilir, gitmeden önce cep
telefonunu şarj edip, açık tutabilir ve halka açık
bir yerde buluşabilir ve bu buluşmaya gideceğini
arkadaşlarına ve tanıdıklarına haber verebilir.

7. Çocuğunuzla web kamerası ve fotoğraf kullanımı
hakkında konuşunuz.
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Açık fotoğraflar çektirip bunu sosyal medyada paylaşmanın güvenli birşey olup
olmadığı hakkında tartışınız. (internette ‘erotik-selfie’ler/seksi fotoğraflar çekip
paylaşmaya “sexting“ denir.) Herkes tarafından görülebilecek böyle fotoğraflar
paylaşmanın akıllı bir davranış olmadığını anlatın. Aynı konu web kamerası
kullanımı için de geçerlidir. Çocuğunuzu başkalarına pornografik resimler ve videolar
göndermenin suç olduğu ve bunun bir cezası olduğu konusunda bilgilendirin.
Herhangi bir fotoğraf internete konulduĝu andan itibaren, bu fotoğraf üzerindeki
bütün kontrolu kaybediyorsunuz. Özellikle bir aşk ilişkisi bittikten sonra bu şekildeki
bir fotoğraf veya görüntünün hangi ortamlarda, nasıl kullanılabileceğini bilmek
oldukça zor olacaktır.

