
BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI
 

Yaşadığımız şu zaman d�l�m�nde, neredeyse, hemen her �ş�m�z; eğ�t�m, haber, eğlence, �nternet üzer�nde ve
elektr�k hızında gerçekleşmekte. Bu hızlı sey�r, b�z kullanıcılarına çok büyük konfor sağlamakta. Geçen

yıllarda günler belk� aylar sürecek b�r �şley�ş ş�md�lerde dak�kalar �ç�nde başlayıp b�tmekte. 
 Günümüz hız çağında b�lg�sayarın/�nternet�n yokluğu, yen� nes�ller�n/herkes�n katlanılab�leceğ� b�r durum

değ�l. Öyleyse anne baba ve öğretmenler�n tecrübes� �le yen� nes�ller�n öğrenme hızı, doğru noktalarda
b�rleşt�r�leb�l�rse herkes �ç�n faydalı olacaktır. Bu da ancak b�l�nçl� kullanımla mümkün olacaktır

ADIYAMAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÖĞRETMENLER OKULDA
İNTERNETİ NASIL ETKİN

KULLANMALI?

Teknoloj� Tedb�rl� ve
Güvenl� B�r Şek�lde

Kullanılmalı

 Öğretmenler �nternet�, öğrenc�ler�n
dersler�ne katkı sağlayıcı,

destekley�c� b�r araç ve ortam
olarak görmeler�, onları bu

doğrultuda yönlend�rmeler� ve
sağlıklı kullanıcılar olmalarını

sağlamaları gerek�yor.
Öğretmenler�n öğretme-öğrenme
etk�nl�kler�nde kend�s�n�n yanı sıra

görsel, �ş�tsel ve hareketl� görüntüler
�çeren çoklu ders materyaller�nden
yararlanmaları öğrenc�ler�n etk�n
öğrenmeler�n� kolaylaştırab�l�yor.

Öğretmenler, kend�ler�ne yönel�k
�nternet ve �nternet uygulamalarından

yararlanarak;
1- Kend� ders materyaller�n� gel�şt�reb�l�r,

2-D�ğer eğ�t�mc�ler tarafından
gel�şt�r�len materyaller� dersler�nde

kullanab�l�r,
3- Öğrenc�ler�n öğrenmes�n� pek�şt�rmek

�ç�n onlarla paylaşab�l�r,
4-Gerekt�ğ�nde öğrenc�ler�n kend�

materyaller�n� gel�şt�rmeler�ne olanak
sağlayab�l�r,

5-Öğrenc�ler�n b�lg�y� hazır b�ç�mde
kullanma kolaylığına kaçmalarını

engelleyeb�l�r.
7-Öğrenc�ler�n ders �çer�kler�yle �lg�l�

doğru b�lg�ye ulaşmalarını sağlayab�l�r,
 6- Onlara rehberl�k yapab�l�r.

 

1-B�l�nen ve güvenl� s�telerden �şlem
(alışver�ş, �let�ş�m, t�caret, dosya �nd�rme

vs.) yapın
2-İnternette her b�lg� doğru olmayab�l�r.

İnternette elde ett�ğ�n�z b�lg�y� en az 3
kaynaktan kontrol ed�n

  3-Ş�freler�n�z güçlü olsun. Adınızı ve
doğum tar�h�n�z�, art arda gelen

kel�meler� ve sayıları ş�fre olarak
bel�rlemey�n. En az 8 karakterden

oluşan ş�freler oluşturun.
4-Nasıl gerçek hayatta tanımadığınız

�nsanlara güvenemem d�yorsanız sanal
ortamda da tanımadığınız �nsanlara

güvenmey�n.
5-Telefon yoluyla veya �nternette sosyal

ağlar aracılığı �le telefon numarası
�steme, hed�ye çek�, para taleb� g�b�

tuzaklara d�kkat ed�n. 
6-Dışarıdan (har�c� bellekler) veya

�nternetten b�lg�sayara yükled�ğ�n�z
dosyalar v�rüs ve casus yazılım

taramalarından geçmel�d�r.
7-İnternette ve sosyal ağlarda tasv�r

ed�c�, bet�mley�c� b�lg�ler paylaşmayın.
Çok fazla konum b�lg�s�, adres b�lg�s�

vermey�n. 
8-Ve en öneml�s� �nternet�n zararlı

�çer�kler�nden korunmak �ç�n tamamıyla
ücrets�z olan ”Güvenl� İnternet H�zmet�”

den yararlanın.

    Teknoloj� kullanımında uzman
olmak zorunda değ�ls�n�z, ancak
kend�n�z�n ve çocuklarınızın/
öğrenc�ler�n�z�n sıklıkla 
 kullandığı teknoloj�ler ve
deney�mler�
hakkında b�lg� sah�b� olmalı
ve bunlara aş�na olmalısınız.
   Kend�n�z� b�l�nçl� teknoloj� ve
İnternet kullanımı hakkında
eğ�t�n. Teknoloj� kullanımının
olumlu ve olumsuz yanları
hakkında b�lg� sah�b� olmalı ve
bu konularda öğrenc�ler�n�zde
farkındalık oluşturmalısınız.
İnternet�n ve teknoloj�n�n
öğrenme �ç�n ne kadar
kullanışlı ve �lg� çek�c� olduğunu
vurgularken s�ber zorbalık
g�b� traj�k sonuçlarına da
değ�nmel�s�n�z.
   Bu nedenle �nsanların, �nternet
ve onun uygulamalarından
yararlanırken b�l�nçl�
davranmaları, olumsuz yönler�
hakkında farkındalık
gel�şt�rmeler�, sağlıklı kullanıcı
davranışları serg�lemeler� çok
öneml�.

BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ
KULLANIMI...


