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ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMINDA VELİ ROLÜ

İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME

İnterneti ve teknolojiyi dolu dolu
yaşadığımız teknolojik çağdayız.

BİLMENİZ GEREKENLER
BURADA:

TEKNOLOJİ ÇAĞI

Çocuklarımızın internetten kayıtsız
kalamadıkları bu çağda bu doğru nimetten
faydalanmalarını engellemek bunu yok
saymak mantıklı olmayacaktır.
Bununla birlikte çocuklarımızı bu konuda
başı boş bırakmak sıkıntı yaratabilir bizim
desteğimiz ile gelişimlerini daha sağlıklı
sürdürecekleri yadsınamaz bir gerçektir. Bu
noktada ebeveynlerin farkındalık sahibi
olması önemlidir.

İnternet ve teknolojiler
çocuklarımızın yaşamını
çeşitlendirir,
zenginleştirir, rahatlatır,
renklendirir. Kendilerini
geliştirmede başka türlü
elde edilmesi çok zor
veya belki imkânsız
olacak olanaklar sunar.
Önemli olan bu
kullanımın faydasını
zararını bilmek hem
kendimize hem
çocuğumuza bu bilinci
kazandırmak ayırt etme

kontrolü elden bırakmamızın faturası

Bizim kontrolü elden bırakmamızın faturası ağır
pişmanlık ve hasarlara yol açacak belki de bir ömür
boyu çocuk üzerinde kalıcı izlere ve travmalara
sebep olacaktır. Anne-babalar bu konuyu daima
gündemde tutarak olası sıkıntıların önüne
geçecektir.
Yalnız hasar değil fayda da var;
İnternet ve dijital teknolojiler konusunda sorun
onların kullanılması değil, ne şekilde
kullanıldığıdır.

Yasakçı, tepkisel, öfkeli bir tutum;
direnç, inatlaşma ve çatışma şeklinde
ortaya çıkacağından takınacağımız
tutum anlayış, işbirliğine yatkın, ikna
edici ve yapıcı olmalıdır

özelliğimizi ortaya
koymaktır.

Problemi tanıyalım:
Her davranışın
altında yatan bir
neden vardır.
Çocuğumuz
internette aşırı vakit
harcıyorsa bunun
altında bir şeylerden
uzaklaşma kaçış
olabilir gerçek
hayatta zorlanmalar,
şuça bulaşmaktan
kaçış vesaire
Çocuğumuza her internet kullanımında tepki
ve ikaz vermek olumsuz sonuçlar doğurabilir
Bunun yerine;

etkenlerden interneti
sık kullanma
davranışı
sergileyebilir. Bu

Faydalı kullanımda takdir ve teşvik etmek,
onlara model olmak ve çeşitli yollar
öğretmek gerekmektedir.
Takınacağımız tutum çok önemli:
Yasakçı, tepkisel, öfkeli bir tutum; direnç,
inatlaşma ve çatışma şeklinde ortaya
çıkacağından takınacağımız tutum anlayış,
işbirliğine yatkın, ikna edici ve yapıcı
olmalıdır.

Yasakçı, tepkisel, öfkeli bir tutum;
direnç, inatlaşma ve çatışma şeklinde
ortaya çıkacağından takınacağımız
tutum anlayış, işbirliğine yatkın, ikna
edici ve yapıcı olmalıdır

sebepleri göz ardı
ederek sonuca
odaklanırsak ateşe
körükle gitmiş
oluruz.

Kent hayatının
yaşamımızı
sınırlaması;
çocukların kendini
ifade etme, var olma,
yetenek ve ilgilerini
ortaya çıkarmada
olumsuz etkilemekte
çocuklar bu boşluğu
internet ile
doldurmaya
çalışmaktadır.
Bizimde bu nokta
kısıtlamalara

Çözüm odaklı tavır

başvurmamız
talimatlar vermemiz
bu soruna tuz biber

Sonuç olarak:
Çocuğumuz his ve düşüncelerin
farkında olmak
Gelişim dönemlerini tanımak
İçinde olduğu çevreyi bilmek
Çözüm odaklı tavır sergilemek
sorunun üstesinden gelecektir.

İnternete girmeyip de ne yapsın?

olmamız anlamına
gelir.

İnternet çok geçmişi
olmayan bir araç bu
nedenle herkes
tarafından kabul görmüş
kuralları henüz yok.
Süreç içerisinde bunlar
somutlaşacak. Nasıl
kullanmalıyım, ne kadar
bakmalıyım, zararları,
faydaları ilerleyen
zamanda daha da belirgin
hale gelecektir.
Bundan dolayı;
Değişimin
gerçekleşmesinde çocuğa
zaman tanımak, bu süre

Bunun için;

zarfında destek ve
yardım etmek, çocuğa
yeni alanlar açmak, onla

Büyükler olarak, çocuklarımıza gerçek
hayatta yakın ilişkiler kurabilmeleri
konusunda yardım etmemiz ve onları
desteklememiz,
Çocuklarımızın sosyal veya sportif
aktivitelerden herhangi birine az da olsa bir
ilgileri varsa onu fark edip teşvik etmemiz,
Çocuklarımızı, yeteneklerini ve
kabiliyetlerini geliştirecek imkân ve
insanlarla buluşturmamız
bu konuda atabileceğimiz önemli adımlardır.

Hiçbir değişim hemen olmaz çaba ve
sabır ister

vakit geçirmek, uzmana
başvurmak etkili
olacaktır.

