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

Öğretmenler 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.
Sınıfınızla, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili trend
olan konulara çevrim içi ortamlarda bakın.
Tüm çocukların dijital vatandaş olma fırsatlarına
sahip olmaları için neler yapılabileceğini tartışın.

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.
Öğrencilerinizle çocuk hakları hakkında bir blog
oluşturun ve sınıftaki her çocuğu içeriğe katkıda
bulunmaya davet edin.
Çevrim içi materyal yayınlamak için dijital araçları
yaratıcı bir şekilde kullanmayı öğretin.

Medya ve Bilgi Okuryazarlığı
Tüm çocuklar, öğrenmek ve yaratıcı olmak için eşit
fırsatlara sahip olmalıdır.

Çevrim içi haklarla ilgili trend olan bir konuda
sınıfta çevrim içi bir arama yapın. Öğrenciler,
konuyu eleştirel olarak değerlendirmek ve nesnel
bir genel bakış elde etmek için hangi bilgi ve
becerilere ihtiyaç duyduklarını düşünüyorlar?

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.



Ülkenizdeki üzücü bir olayla ilgili yakın tarihli bir
hikaye anlatın ve öğrencilerinizle böyle bir şey
olsaydı nasıl hissedeceklerini tartışın.

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.


Öğrencilerinizden etkinlikleri ve çevrim içi –
çevrim dışı geçirdikleri süre hakkında bir hafta
boyunca günlük tutmalarını isteyin.
Sağlıklı teknoloji kullanımı hakkında bir sınıf
tartışması açın ve öğrencileri dijital günlüklerini
tartışmaya teşvik edin.

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



Öğrencilerin kendi adlarıyla çevrim içi bir arama
yapmalarını sağlayın. Herhangi bir sürpriz var mı?
Kendileriyle ilgili bulguları ebeveynlerine
gösterirler mi?

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


Eğlenceli bir konu (örneğin, sınıf duvarları için yeni
bir renk) üzerinde sınıf tartışması yapın. Öğrencilerin
favori çözümlerini tanıtmalarını sağlayın ve oturumu
bir oylama ile sonlandırın. Bu, etkileme gücü ve
demokratik oy kullanma eylemi konusunda bir ders
niteliğinde olacaktır.

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

Öğrencilerinizin hayalî bir web sitesinin hüküm ve
koşullarını tasarlamasını sağlayın. Kullanıcılar hangi
haklara sahiptir ve bunlar sorumluluklarını nasıl etkiler?

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


Öğrencilerden birkaç «güçlü» parola oluşturmalarını
ve bunların gerçekten ne kadar güçlü olduklarını
görmek için parola kontrol eden bir web sitesinde test
etmelerini sağlayın.
Güçlü bir parola nelerden oluşur? Bir şifre ne kadar
kolay kırılabilir?

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.


Öğrencilerden, reklamını gördükleri ve satın
almak istedikleri tüm ürünlerin bir hafta boyunca
günlüklerini tutmalarını isteyin.



Ürün listelerinin çevrenin sürdürülebilirliği üzerindeki
etkisini analiz etmelerine yardımcı olun.

Çocukların gerçek ve sanal dünyadaki
haklarını ve sorumluluklarını
anlamalarına yardımcı olmak.
Dijital Vatandaşlık Eğitimi ile ilgili
diğer Avrupa Konseyi yayınları
Educating for a video game culture – A map for
teachers and parents (2021)
Digital citizenship education – Trainers’ Pack (2020)
 igital Citizenship Education – Lesson plans for
D
educators available at https://www.coe.int/en/web/
education/new-materials
Digital Citizenship Education Handbook (2019)
Bullying: perspectives, practice and insights (2017)
Internet Literacy Handbook (2017)
Daha fazla bilgi şurada mevcuttur:
www.coe.int/education
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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.

