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Online Eğitim Döneminde Teknoloji Kullanımı 

Değerli velilerimiz; 

Dijital vatandaşlığın vurgulandığı şu dönemde, 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. Öğrencilerin, teknolojiyi ve teknolojiyle beraber hayatımıza giren dijital 

araçları doğru kullanmasını bilen, etik kurallara ve kişi haklarına dijital platformda da 

saygı duyan ve bu araçları güvenlik ve sorumluluk bilinciyle kullanmasını bilen kişiler 

olmaları önem taşıyor. Tüm bu kavramlar aynı zamanda “Dijital vatandaş” kavramının 

da temelini oluşturuyor. 

  

Peki, ergenliğin gelişim görevlerinden biri olan kimlik gelişimini oluşturma 

sürecindeki gencin, dijital platformda geçirdiği zamanı kontrol etme ve 

etkilerini azaltma konusunda neler yapabilirsiniz? 

 

 Bilişim teknolojileri söz konusu olduğunda öncelikle ve önemle hatırlamalıyız 

ki, (her konuda olduğu gibi) çocuklarımıza iyi bir rol model olmalıyız. Biz cep 

telefonunu ya da tableti elimizden bırakmazken ona vereceğimiz öneri ya da 

yapacağımız uyarı etkili olmayacaktır. 

 Konulacak her kısıtlamada ailenin birlikte hareket etmesi, çocukların bu 

süreçte yer alabilmesi uyum isteğini arttıracaktır. Bu noktada ebeveynler 

olarak sizlerin ortak bir tutum sergilemesi ve birbirlerine yakın mesajlar vermesi 

önemlidir. 
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 Bilgisayar, tablet gibi cihazlar için ortak kullanım alanları belirleyin ve evin 

herkesin kullanımına açık bir noktasına konumlandırmaya çalışın ki kontrolünüz 

mümkün olabilsin. 

 Çocuğunuzu, sanal ortamda tanımadığı kişilerle iletişim kurmaması, ailevi ya 

da kişisel bilgileri paylaşmaması konusunda sık sık uyarın. 

 Kendisini rahatsız edecek bir durumla karşılaştığında bir yetişkinden yardım 

istemesini çocuğunuza sıkça anımsatın. 

 Çocuklarınızla, kiminle ve nasıl iletişim kurdukları hakkında dürüst bir diyalog 

geliştirin. Nazik ve destekleyici etkileşimlerin değerini anlatın. 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. 

 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. 

 Çevrimiçi ve görüntülü görüşmelerinde çocuğunuzun sergilediği doğru 

davranışları teşvik edin ve onları gözlemleyin.  

 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 çalışı. 

https://www.voicesofyouth.org/covid-19-your-voices-against-stigma-and-discrimination
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 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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