Dünya Çocuk
Günü’nü Kutlamak
Çocukların gerçek ve sanal
dünyadaki haklarını ve sorumluluklarını
anlamalarına yardımcı olmak

Ebeveynler İçin

EDUCATION FOR DEMOCRACY

Çevrim İçi
Ortamda Olma
Erişim ve Dahil Edicilik
Her çocuğun -cinsiyeti, ırkı, milliyeti, dini, geçmişi veya
engeli ne olursa olsun- internete erişme hakkı vardır.
Çocukların bu hakkı kullanmalarına yardımcı olmak;
her yetişkinin görevidir.

Çocuklarınıza, başkalarına kendilerine
davranılmasını istedikleri gibi, nezaket ve saygıyla
davranmayı öğretin.

Öğrenme ve Yaratıcılık
Çocuklar, içeriğe erişmek, bilgi aramak, başkalarıyla
tanışmak ve çeşitli medya formatlarını (metin, grafik,
sözlü...) kullanarak fikirlerini paylaşmak için dijital araçları
akıllıca kullanmayı öğrenme hakkına sahiptir.
Yaşlarına ve yeteneklerine göre uyarlanmış
platformları kullanarak çocuklarınıza nasıl bilgi
arayabileceklerini gösterin.
Kendilerine sunulan içerik üzerinde daha iyi
kontrol sahibi olmaları için onlara çerezler hakkında
bilgi verin.

Medya ve Bilgi Okuryazarlığı
Tüm çocuklar, öğrenmek ve yaratıcı olmak için eşit
fırsatlara sahip olmalıdır.
Çocuklarınıza interneti nasıl yaratıcı bir
şekilde kullanacaklarını, metinleri ve görselleri
yaşa uygun internet platformlarında nasıl
yayınlayacaklarını ve başkalarıyla mahremiyete
uygun yollarla sorumlu bir şekilde nasıl
etkileşimde bulunacaklarını gösterin.

Çevrim İçi Esenlik
Etik Değerler ve Empati
Zihinsel ve fiziksel güçlükleri olan çocuklar, saygınlık,
kendi kendine yeterlilik ve çevrim içi ve çevrim dışı
topluluklara aktif katılım konusunda diğer çocuklarla
aynı haklara sahiptir.


Çocuklarınıza farklılıklara açık olmayı öğretin.



Çocukların engelleri aşmalarına ve yaşam
kalitelerini iyileştirmelerine katkıda bulunan
yardımcı teknoloji ve uygulama örneklerini
bulmak için onlarla çevrim içi arama yapın.

Sağlık ve Esenlik
Çocukların her türlü fiziksel ve zihinsel şiddete,
kötü muameleye ve sağlıklarını ya da refahlarını tehlikeye
atabilecek her türlü sömürüye karşı korunma hakları vardır.



Çocuklarınızla bir güven ilişkisi geliştirmek,
işler ters gittiğinde onları size güvenmeye teşvik
edecektir. Güvenlik ağı olarak sizinle birlikte,
esneklik kazanacaklar ve incitici bir deneyimden
(zorbalık gibi) sonra geri dönebilecekler.

e-Mevcudiyet ve İletişim
Çocukların refahlarına ve itibarlarına yönelik olası
saldırılara karşı korunma hakkı vardır.




İyi davranış kurallarını hem çevrim içi ve çevrim dışı
aynı şekilde uygulayarak interneti etik ve sorumlu bir
şekilde kullanma konusunda çocuklarınızla konuşun.
Çevrim içi yaptıkları her şeyin itibarlarını ve belki de
geleceklerini şekillendirmeye yardımcı olacak dijital
bir ayak izi bıraktığını onlara hatırlatın.

Çevrim İçi Haklarımız
Aktif Katılım
Çocukların görüşlerini özgürce ifade etme ve çeşitli
topluluklara aktif olarak katılma hakları vardır.


Çocuklarınızla en sevdikleri konular hakkında
konuşmak; onların görüşlerini ifade etmeleri,
başkalarının görüşlerini dinlemeleri, çözümler
üzerinde müzakere etmeleri konusunda pratik
yapmalarını sağlayacaktır.
Onları ilgi alanlarını genişleten faaliyetlere kaydedin.

Haklar ve Sorumluluklar
Çocukların hem fiziksel hem de çevrim içi dünyada
haklarını ve bu haklara eşlik eden sorumluluklarını
anlamaları için yardıma ihtiyaçları vardır.

Haklarına saygı gösterilmediğini düşündüklerinde,
çocuklarınıza nasıl yanıt vereceklerini ve istenmeyen
kişileri, rahatsız edici olayları ve incitici ya da gerçek
dışı içerikleri engellemeyi ve bildirmeyi öğretin.

Özel Yaşamın Gizliliği ve Güvenlik
Çocukların hem çevrim içi hem de çevrim
dışı mahremiyet hakları vardır.



Çocuklarınızın cihazlarına filtreler, güvenlik duvarları
ve virüsten koruma yazılımı yükleyin. Onlara hangi
veri bitlerinin özel olduğunu gösterin.
İnternette ilk adımlarını attıkları andan itibaren çevrim
içi etkinlikleri hakkında konuşmaya teşvik edin.

Çevrim İçi Haklarımız
Tüketici Farkındalığı
Çocukların etik olmayan pazarlamayı ve mahremiyeti ihlal eden
uygulamaları nasıl tespit edeceklerini öğrenme ve gördükleri
reklamları gerçek değerinde alırlarsa etkilenebileceklerini ve
yanlış yönlendirilebileceklerini anlama hakları vardır.


Çerezleri düzenli olarak denetleyerek çocuklarınıza
rol model olun.



Onlara web sitelerini nasıl kontrol edeceklerini ve
etik ve sürdürülebilirliğe dayalı satın alma seçimleri
yapmayı öğretin.

Çocukların gerçek ve sanal dünyadaki
haklarını ve sorumluluklarını anlamalarına
yardımcı olmak.
Dijital Vatandaşlık Eğitimi ile ilgili
diğer Avrupa Konseyi yayınları


E ducating for a video game culture –
A map for teachers and parents (2021)
Easy steps to help your children become
a Digital Citizen (2020)
Keeping young citizens busy at home
during the Corona crisis (2020)
Parenting in the digital age – positive parenting
strategies for different scenarios (2020)
Digital Citizenship Education Handbook (2019)
Bullying: perspectives, practice and insights (2017)
Internet Literacy Handbook (2017)
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Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının önde gelen
insan hakları kuruluşudur. Avrupa Konseyi, Avrupa
Birliği’nin tüm üyeleri dahil olmak üzere, 47 üye
ülkeden oluşmaktadır. Tüm Avrupa Konseyi üyeleri
insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü
korumaya yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini
imzalamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Sözleşmenin üye ülkelerdeki uygulamasını denetler.

