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Online Eğitim Döneminde Teknoloji Kullanımı 

Değerli velilerimiz; 

Dijital vatandaşlığın vurgulandığı şu dönemde, haftada online eğitimin 

öğrencilerin hayatının bir parçası olmasıyla teknoloji kullanımının etkileri ile ilgili 

sorular sizler tarafından sıkça dile getiriliyor. Günün bir kısmını zorunlu koşullar 

nedeniyle ekran karşısında geçiren öğrencilerin, günün geri kalanında da yine ekran 

karşısında yaşantılarına devam ediyor olmaları sizler için yeni bir dizi zorluğu da 

beraberinde getiriyor. İnternetin potansiyel zararını en aza indirip, sunduğu faydayı 

nasıl en üst düzeye çıkarabilirsiniz? Bunun için çevrimiçi ortamda çocuklarınızın 

güvenliğini sağlayabilmenin yolları konusunda sizlere bazı önerilerimiz olacak; 

1.Çocukların, karşısında geçirdikleri zamanı takip edebilmeleri için görsel ve işitsel 

ipuçları kullanın. Zamanı nasıl anlatacaklarını henüz bilemeyen çocuklar için 

zamanlayıcı kullanmayı deneyin, böylelikle zaman yönetiminden sorumlu olmalarını 

sağlayabilirsiniz: “Süre dolduğunda saat böyle gözükecek, şu sesi çıkaracak” gibi. 

2.İçinde zaman ayarlayıcı olan uygulamalar bulun. Kimi uygulamaların zaman 

ayarlama özellikleri var. Süre bittiğinde uygulama kendi kendine kapanıyor. 

Çocuğunuzun bir uygulamadan diğerine geçmediğinden emin olmaksa size 

kalmaktadır. 

3.Çocuğunuz sınırları zorladığında sonuçları hakkında konuşun ve takipte kalın. 

Hiçbir çözüm işe yaramasa bile, çocuğunuz teknolojik cihazları elinden bırakmadığı 

zaman, bunun sonuçlarının neler olacağını onunla önceden konuşmuş olmanız 

önemlidir. Cihazları ortak alanda tutmak ve uyulmasını beklediğiniz davranış 

kurallarını belirlemek gerekecektir. Eğer sizinle işbirliği yapıp dijital cihazların 
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kullanımı konusunda daha ılımlı ve daha düzenli davranırsa, çocuğunuza daha fazla 

esneklik gösterebilirsiniz. 

4.Çocukların teknolojiden uzak durmasının kuşkusuz en önemli etkenlerden biri de 

anne ve babanın teknoloji kullanımıdır. Bu yüzden net bir karar alıp günün belirli 

saatlerinde ailenin tüm üyelerinin teknolojiden uzak bir süre yaşaması anlamlı 

olacaktır. 

5.Çocuklarınızla, kiminle ve nasıl iletişim kurdukları hakkında dürüst bir diyalog 

geliştirin. Nazik ve destekleyici etkileşimlerin değerini anlatın ve kaba, ayrımcı veya 

uygunsuz temasın asla kabul edilemez olduğunu anladıklarından emin olun. 

Çocuklarınız bunlardan herhangi birini yaşıyorsa, bu durumu gecikmeden size veya 

güven duydukları bir yetişkine söylemeleri için onları teşvik edin. Çocuğunuzun 

çevrimiçi etkinliklerden rahatsız olmuş veya bir şeyler saklıyor gibi görünmesi veya 

siber zorbalık yaşaması ihtimaline karşı tetikte olun. 

6.Çocuğunuzun cihazında en güncel yazılım ve virüsten koruma programlarının 

çalıştığından ve gizlilik ayarlarının açık olduğundan emin olun. Kullanılmadığında web 

kameralarını kapalı tutun. Küçük çocuklar için, güvenli arama da dahil olmak üzere 

ebeveyn kontrolleri gibi araçlar çevrimiçi deneyimleri güvenli hale getirmede yardımcı 

olabilir. 

7.Ücretsiz çevrimiçi eğitim kaynaklarına karşı dikkatli olun. Bu kaynakları kullanmak 

için çocuğunuzun  fotoğraf paylaşması veya tam adını vermesi kesinlikle 

gerekmemelidir. Veri toplamayı en aza indirmek için gizlilik ayarlarını kontrol etmeyi 

unutmayın. Çocuğunuzun, sizin ve kendisinin kişisel bilgilerini özellikle yabancılardan 

gizli tutması gerektiğini öğrenmesine yardımcı olun. 

8.Çocuğunuzun arkadaşlarıyla, ailenizle ve sizinle güvenli ve olumlu çevrimiçi 

etkileşimlere girmesi için fırsatlar yaratın. Başkalarıyla bağlantı kurmak şu an her 

https://www.voicesofyouth.org/covid-19-your-voices-against-stigma-and-discrimination
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zamankinden daha önemli ve bu, “sanal etkileşimlerinizde" nezaket ve empati gibi 

kavramları geliştirmeniz için mükemmel bir fırsat olabilir. 

Çocuğunuzun COVID-19 virüsü hakkındaki kaygılarını arttırabilecek yanlış bilgileri ve 

yaşına uygun olmayan içerikleri tanımasına ve kendisini bunlardan uzak 

tutmasına  yardımcı olun.  

9.Çevrimiçi ve görüntülü görüşmelerinde çocuğunuzun sergilediği doğru davranışları 

teşvik edin ve onları gözlemleyin. Çocuklarınızı, sınıf arkadaşlarına karşı nazik ve 

saygılı olmaları için teşvik edin.  

10.Çocuklar çevrimiçi ortamda daha fazla zaman harcadıklarından, sağlıksız 

yiyecekleri, toplumsal cinsiyet kalıplarını/yargılarını veya yaşa uygun olmayan 

materyalleri özendirebilecek daha fazla reklama maruz kalabilirler. Çevrimiçi reklamları 

tanımalarına yardımcı olun ve gördüğünüz olumsuz mesajlardan bazılarında neyin 

yanlış olduğunu birlikte anlamaya çalışın. 

11.Çocuğunuzun, onları zinde tutacak ve hareket etmelerini destekleyecek çevrimiçi 

egzersiz yayınları, fiziksel hareket gerektiren video oyunları gibi dijital araçları 

kullanmasını teşvik edin. 

Çevrimiçi eğlenceyi, mümkünse dışarıda geçireceğiniz zaman da dahil olmak üzere 

çevrimdışı etkinliklerle dengelemeyi unutmayın.   
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