ADIYAMAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI
Yaşadığımız şu zaman diliminde, neredeyse, hemen her işimiz; eğitim, haber, eğlence, internet üzerinde ve
elektrik hızında gerçekleşmekte. Bu hızlı seyir, biz kullanıcılarına çok büyük konfor sağlamakta. Geçen
yıllarda günler belki aylar sürecek bir işleyiş şimdilerde dakikalar içinde başlayıp bitmekte.
Günümüz hız çağında bilgisayarın/internetin yokluğu, yeni nesillerin/herkesin katlanılabileceği bir durum
değil. Öyleyse anne baba ve öğretmenlerin tecrübesi ile yeni nesillerin öğrenme hızı, doğru noktalarda
birleştirilebilirse herkes için faydalı olacaktır. Bu da ancak bilinçli kullanımla mümkün olacaktır

BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ
KULLANIMI...
Teknoloji kullanımında uzman
olmak zorunda değilsiniz, ancak
kendinizin ve çocuklarınızın/
öğrencilerinizin sıklıkla
kullandığı teknolojiler ve
deneyimleri
hakkında bilgi sahibi olmalı
ve bunlara aşina olmalısınız.
Kendinizi bilinçli teknoloji ve
İnternet kullanımı hakkında
eğitin. Teknoloji kullanımının
olumlu ve olumsuz yanları
hakkında bilgi sahibi olmalı ve
bu konularda öğrencilerinizde
farkındalık oluşturmalısınız.
İnternetin ve teknolojinin
öğrenme için ne kadar
kullanışlı ve ilgi çekici olduğunu
vurgularken siber zorbalık
gibi trajik sonuçlarına da
değinmelisiniz.
Bu nedenle insanların, internet
ve onun uygulamalarından
yararlanırken bilinçli
davranmaları, olumsuz yönleri
hakkında farkındalık
geliştirmeleri, sağlıklı kullanıcı
davranışları sergilemeleri çok
önemli.

ÖĞRETMENLER OKULDA
İNTERNETİ NASIL ETKİN
KULLANMALI?
Öğretmenler interneti, öğrencilerin
derslerine katkı sağlayıcı,
destekleyici bir araç ve ortam
olarak görmeleri, onları bu
doğrultuda yönlendirmeleri ve
sağlıklı kullanıcılar olmalarını
sağlamaları gerekiyor.
Öğretmenlerin öğretme-öğrenme
etkinliklerinde kendisinin yanı sıra
görsel, işitsel ve hareketli görüntüler
içeren çoklu ders materyallerinden
yararlanmaları öğrencilerin etkin
öğrenmelerini kolaylaştırabiliyor.
Öğretmenler, kendilerine yönelik
internet ve internet uygulamalarından
yararlanarak;
1- Kendi ders materyallerini geliştirebilir,
2-Diğer eğitimciler tarafından
geliştirilen materyalleri derslerinde
kullanabilir,
3- Öğrencilerin öğrenmesini pekiştirmek
için onlarla paylaşabilir,
4-Gerektiğinde öğrencilerin kendi
materyallerini geliştirmelerine olanak
sağlayabilir,
5-Öğrencilerin bilgiyi hazır biçimde
kullanma kolaylığına kaçmalarını
engelleyebilir.
7-Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili
doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayabilir,
6- Onlara rehberlik yapabilir.

Teknoloji Tedbirli ve
Güvenli Bir Şekilde
Kullanılmalı
1-Bilinen ve güvenli sitelerden işlem
(alışveriş, iletişim, ticaret, dosya indirme
vs.) yapın
2-İnternette her bilgi doğru olmayabilir.
İnternette elde ettiğiniz bilgiyi en az 3
kaynaktan kontrol edin
3-Şifreleriniz güçlü olsun. Adınızı ve
doğum tarihinizi, art arda gelen
kelimeleri ve sayıları şifre olarak
belirlemeyin. En az 8 karakterden
oluşan şifreler oluşturun.
4-Nasıl gerçek hayatta tanımadığınız
insanlara güvenemem diyorsanız sanal
ortamda da tanımadığınız insanlara
güvenmeyin.
5-Telefon yoluyla veya internette sosyal
ağlar aracılığı ile telefon numarası
isteme, hediye çeki, para talebi gibi
tuzaklara dikkat edin.
6-Dışarıdan (harici bellekler) veya
internetten bilgisayara yüklediğiniz
dosyalar virüs ve casus yazılım
taramalarından geçmelidir.
7-İnternette ve sosyal ağlarda tasvir
edici, betimleyici bilgiler paylaşmayın.
Çok fazla konum bilgisi, adres bilgisi
vermeyin.
8-Ve en önemlisi internetin zararlı
içeriklerinden korunmak için tamamıyla
ücretsiz olan ”Güvenli İnternet Hizmeti”
den yararlanın.

