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I.

Giriş

CyberParent Nedir?
Australian Multicultural Foundation (AMF), Avustralya evlerinde güvenlikli ve sağlıklı
internet kullanımını teşvik eden, CyberParent adlı bir internet ağı uygulaması
geliştirmiştir.
Ekteki CyberParent Araç Takımı, CyberParent’in konularına ve amaçlarına genel
bir bakış sağlamayı ve yeni kullanıcılara CyberParent’e en etkileyici şekilde nasıl
erişilebileceği, nasıl indirilebileceği ve nasıl kullanılabileceği konusunda yol
göstermeyi hedefler.
Ayrıca eğitimcilere ve kolaylaştırıcılara, CyberParent hakkında bir eğitim oturumu
yürütmek üzere bir plan, araçlar ve bazı ipuçları sağlar.
CyberParent, anababalara çocuklarının internette, özellikle sosyal medya hususunda
neler yaptığını daha iyi anlamaları için yardımcı olmak üzere etkileşimli öğrenim ve
araçlar kullanır. Ağırlıklı olarak anababalar için hedeflenmişse de tüm aile olarak
kullanılabilir.
CyberParent’in Amacı?
Şunları kapsamak üzere kullanılabilir:
• İnternet terimleri ve tanımları
• Sosyal medya hakkında bilgiler ve popüler uygulamaların tanımları
• Gençler için internetteki farklı tehlikeler hakkında bilgiler; örneğin siber
zorbalık, internet oyunları ve çocuklara yönelik planlar/işe alım
• Sağlıklı ve güvenlikli internet kullanımı hakkında pratik ipuçları
• Yardım için nereye gidebilirsiniz

Bu Araç Takımının Hedefleri:
•
•
•

CyberParent’in konularının ve amaçlarının gözden geçirilmesini sağlamak
üzere.
Eğitimcilere ve kolaylaştırıcılara bir plan, araçlar ve CyberParent hakkında bir
eğitim oturumu yürütmek için ipuçları sağlamak üzere.
Yeni kullanıcılara ve eğitimcilere CyberParent’e en etkili şekilde nasıl
erişilebileceği, indirilebileceği ve kullanılabileceği konularında yol göstermek
üzere.

CyberParent ayrıca, şunlar dahil 17 dilde mevcuttur:
• İngilizce
• Arapça
• Çince
• Dari

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinka
Farsça
Almanca
Rumca
Hintçe
Endonezyaca
İtalyanca
Afganca
İspanyolca
Somalice
Türkçe
Urduca
Vietnamca

CyberParent’e, internet bağlantısı olan tüm araçlarla erişilebilir, ancak, en iyi şekilde
tabletler ve akıllı telefonlarda kullanılabilir.
Tüm CyberParent programının 25MB internet verisi tükettiği tahmin edilmektedir.
Seyyar veri kullanma konusunda endişeli iseniz, lütfen programa girmeden önce bir
Wi-Fi ağına bağlanın.
Lütfen bu aracın sizi izlemediğini veya kimliğiniz veya yeriniz hakkında bilgi
toplamadığını unutmayın.
Herhangi bir soru veya endişeler hakkında AMF ile admin@amf.net.au adresinden
ilişkiye geçmekten çekinmeyin.

II. CyberParent sekmelerinin amacı
Bölüm

Amaç

Giriş

CyberParent’e hoşgeldiniz! Bu uygulamayı ilk kez
kullanıyorsanız, lütfen başlangıçta tanıtıcı kısa videoyu
izleyin. Tanıtım, evinizde olabilecek internet
alışkanlıklarınız hakkında düşünmenize yardımcı olan bir
sorgulamayı içerir.
Unutmayın, bu sorgulama bir test değildir ve sorularınız
kaydedilmez.

Öğren

Öğren, anababaları ve ailelerini İnternetin temelleri ve
interneti gençler açısından çevreleyen bazı tehlikeler
hakkında eğitmek içindir.
Öğren bölümündeki konulardan herhangi birine ilişkin
olarak daha fazla bilgi isterseniz, lütfen Yardım
bölümünde yer alan ek kaynaklara bakın.

Uygulama

Uygulama, anababalara evdeki kendi internet

alışkanlıklarını yansıtmak ve kendilerine ve
ailelerine daha güvenlikli ve sağlıklı internet
davranışları sunmak için olanak sağlar.
Her aile farklı olduğu için, bu tavsiyeleri alıp, aileniz için
uygun hale getirmek üzere uyarlayabilirsiniz. Unutmayın,
bir şeyin yapılmasının doğru veya yanlış yolu yoktur!
Yardım

Yardım, herhangi bir internet kullanıcısını, ona İnternet
Ağı Uygulamasında ele alınan sorunlar hususunda daha
fazla yardım ve bilgi sağlayabilen kaynaklara, ağlara ve
kuruluşlara havale eder.
Çocuğunuza nasıl yardımcı olacağınıza ve evinizde
interneti denetlemeye ilişkin ipuçları istiyorsanız, uygun
kaynak aracılığıyla tıklayın. Örneğin, Office of the
eSafety Commissioner, aileler için büyük bir dizi internet
güvenlik ipucuna sahiptir.

III. CyberParent’e nasıl erişilebilir?
Bu bölümün amacı, AMF internet sitesi aracılığıyla CyberParent’e bağlantı için nasıl
arama yapılacağını anlatmaktır. Bunu yapmanın en kolay yolu, Google’da basit bir
arama yapmaktır. Ancak, CyberParent’e bağlantı aynı zamanda AMF internet
sitesinin giriş sayfasında da mevcuttur: http://amf.net.au/cyberparent

1. www.google.com.au sitesine girin ve arama çubuğuna ‘Australian
Multicultural Foundation CyberParent’ yazın:

2. Aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:

3. Şimdi CyberParent’e erişmiş bulunuyorsunuz:

IV. CyberParent nasıl indirilebilir?
Safari – iPhone:
1. Lütfen bağlantının sadece Safari aracılığıyla iPhone’a indirilebileceğine dikkat
edin. Chrome gibi diğer tarayıcılar sizin bunu yapmanıza izin vermez. Safari
aracılığıyla CyberParent’e erişmek için, evdeki ekranınızda aşağıdaki ikon
üzerine tıklayın ve yukarda Bölüm II’deki (CyberParent’e Nasıl Erişilebilir)
adımları izleyin:

2. CyberParent giriş sayfası için gezindikten sonra, Safari tarayıcısının dibindeki
bu düğmeyi tıklayın:

3. Bu düğmeyi tıkladığınızda tarayıcınızın altında küçük bir sayfa açılacaktır.
‘Ana Ekrana Ekle’ düğmesini tıklayın:

4. İnternet ağı uygulaması şimdi indirilmiştir ve telefonunuzda kullanıma hazırdır:

Google Chrome – Android:
1. CyberParent giriş sayfasına ulaştıktan sonra, Chrome tarayıcısının üst sağ
köşesindeki bu düğmeyi tıklayın:

2. Bu düğmeyi tıkladığınızda, küçük bir sekme belirecektir. Listenin dibindeki
‘Ana ekrana kısayol ekle’ düğmesine tıklayın.
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3. İnternet ağı uygulaması şimdi indirilmiştir ve telefonunuzda kullanıma hazırdır:
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V. CyberParent’te Gezmek
CyberParent yoluyla gezinmenin iki farklı yolu vardır. Birincisi, istemleri izleyerek ve
oklara tıklayarak başından sonuna tüm programı tamamlamaktır. CyberParent’i ilk
kez kullanıyorsanız, bu tercih edilir
İkinci yol, gitmek istediğiniz yere doğrudan erişmek için ekranın dibindeki sekmeleri
kullanmaktır. Belirli bir sayfayı yeniden ziyaret etmek istiyorsanız veya bir kişiye
belirli bir şey göstermek istiyorsanız, bu seçenek daha iyi olabilir.
Bu bölüm, CyberParent’te gezinmenin iki yolunu da anlatır.
CyberParent’e eriştiğinizde (Bölüm III’e bakın), kısa bir girişi izlemeye davet
edileceksiniz. Başlamak için yeşil ‘Başla’ düğmesine basın. Girişi daha önce
görmüşseniz ve doğrudan giriş sayfasına gitmek istiyorsanız, ekranın alt sol
köşesindeki ‘Atla’ düğmesini tıklayın.
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Okları İzleyerek Gez:
1. Giriş sayfasında, programa başlamak için ‘Sonraki’ düğmesini tıklayın:

2. Kısa bir sorgulamayı doldurmanız hatırlatılacaktır. Sorgulama için sesi işitmek
üzere ekranın ortasındaki büyük oku tıklayın. Büyük ok kaybolursa veya sesi
yeniden duymak isterseniz, ekranın üst sağındaki küçük oku tıklayın:
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3. Her soru için ‘Evet’ veya ‘Hayır’ı tıklayın. Sorgulamayı bitirdiğinizde, programı
başlatmak üzere bir istem belirecektir. Başlamak için sarı Öğren kelimesini
tıklayın:

4. Öğren için sesi duymak üzere ekranın ortasındaki büyük oku tıklayın. Büyük
ok kaybolursa veya sesi yeniden duymak isterseniz, ekranın üst sağındaki
küçük oku tıklayın:
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5. Başlamak için ilk seçenek olan ‘İnternet nedir?’i tıklayın:

6. Adım 4’ü tekrarlayın: Sorgulama için sesi işitmek üzere ekranın ortasındaki
büyük oku tıklayın. Büyük ok kaybolursa veya sesi yeniden duymak isterseniz,
ekranın üst sağındaki küçük oku tıklayın:
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7. Sesi dinledikten veya metni okuduktan sonra, bir sonraki sayfaya geçmek
üzere ekranın sağ tarafındaki oku tıklayın:

8. Öğren bölümünü doldurana kadar 6-7 Adımlarını tekrarlayın.
9. Öğren bölümünü tamamladıktan sonra, Alıştırma Yap bölümü otomatikman
başlayacaktır. Alıştırma Yap bölümünü tamamlamak için okları kullanarak 4-7
adımlarını tekrarlayın:
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10. ‘İnternet konuşması nedir?’ bölümüne ulaştığınızda, kısaltılmış her sözcüğün
ne anlama geldiğini öğrenmek için kısaltılmış farklı sözcükleri tıklama
seçeneğiniz olacaktır. Örneğin, ne anlama geldiğini görmek için ‘LOL’
kısaltmasını tıklayın:

11. İkonu tıkladığınızda anlam ortaya çıkacaktır. Örneğin:
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12. Alıştırma Yap bölümünü tamamladıktan sonra, Yardım bölümü ortaya
belirecektir. Yardım bölümünün amacı, CyberParent tarafından ele alınan
konuların bazıları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilen internet sitelerine
bağlantı sağlamaktır. Listelenmiş olan bir internet sitesini ziyaret etmek
isterseniz, başlığı tıklayın:

13. Herhangi bir zamanda CyberParent’in başlangıç sayfasına dönmek isterseniz,
ekranın sağ üstündeki giriş sayfası ikonunu tıklayın:
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Sekmeleri Kullanarak Gez:
1. Giriş sayfasında, programı başlatmak için ‘Sonraki’ni tıklayın:

2. Sorgulamayı doldurmak isterseniz, sorgulama için sesi duymak üzere ekranın
ortasındaki büyük oka basın. Büyük ok kaybolursa veya sesi yeniden duymak
isterseniz, ekranın üst sağındaki küçük oku tıklayın:
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3. Sorgulamayı daha önce doldurmuşsanız ve doğrudan CyberParent’in belirli
bir sayfasına gitmek istiyorsanız, ekranın dibindeki üç sekmeyi kullanarak
bunu yapabilirsiniz:

4. Örneğin, doğrudan internetin tehlikeleri hakkındaki sayfaya gitmek isterseniz,
ekranın dibindeki Öğren sekmesini tıklayın. Büyük ok kaybolursa veya sesi
yeniden duymak isterseniz, ekranın üst sağındaki küçük oku tıklayın:
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5. Şimdi ‘Tehlikeler nelerdir?’ sorusunu tıklayabilirsiniz.

6. Şimdi, görmek istediğiniz sayfaya geldiniz. Sesi dinlemek için Adım 4’ü
tekrarlayın.
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7. Programın ‘Tehlikeler nelerdir?’ bölümünde geri veya ileri gitmek için ekranın
sol ve sağındaki okları kullanın. Veya sekmelerin hemen üstündeki noktaları
kullanabilirsiniz:

8. Herhangi bir zamanda CyberParent’in başlangıç sayfasına dönmek isterseniz,
ekranın sağındaki giriş sayfası ikonunu tıklayın:
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VI. Eğitim Oturumu Planı: Eğitimcilere
Bu Bölümün amacı, CyberParent hakkında eğitim oturumu yürüten kolaylaştırıcı için
bir plan ve bazı ipuçları sağlamaktır. Görüşme, sorular ve kısa bir değerlendirme için
olanak sağlamak üzere eğitim oturumunun yaklaşık 90 dakikada bitmesini amaçlar.
Kolaylaştırıcının, CyberParent programını bir grup olarak yürütmek üzere bir
projektör kullanarak bir defada 10-20 kişilik oturumlar yürütmesi tavsiye edilir.

Eğitim Oturumu Taslağı ve Lojistik
Oturumun bir örnek taslağı şöyledir:
Zaman

Etkinlik

5 dak

Giriş ve Kayıt

Ayrıntılar
-

-

30 dak

Genel Görüşme

5 dak

Gösteri:
CyberParent
nasıl indirilir

-

Kim olduğunuzu ve oturumda neleri
kapsayacağınızı açıklayın.
Katılımcı adını, elektronik posta adresini ve ilişki
numarasını bir kayıt kağıdına yazın. Lütfen dikkat:
bu, kolaylaştırıcının kendi referansı için bilgi verir
(Ek 2’ye bakın).
Oturumun amaçlarını ayrıntılandırın (Bu araç
takımının Bölüm I’ine bakın) ve CyberParent
konularını kısaca görüşün.
a. Katılımcıların kendilerini rahat hissetmelerini
sağlayın ve onlara oturum boyunca her
zaman soru sorabilecekleri güvencesi verin.
Grup içinde, evlerinde internetin nasıl kullanıldığı
ve bunu izlemeleri için hangi stratejileri
kullanabilecekleri hakkında bir tartışma yürütmek
için aşağıdaki istemleri kullanın.
a. İnterneti çoğu günler/her gün kullanıyor
musunuz? Böyle ise, ne için?
b. Çocuklarınız interneti her gün kullanıyor
mu?
c. İnterneti kullanmada kendinize güven
duyuyor musunuz?
d. İnterneti kullanan gençler için var olan
tehlikelerin farkında mısınız?
e. Evinizdeki internet kullanımını nasıl
denetliyorsunuz?
f. Çocuklarınız interneti kullanırken onlar için
ne gibi kaygılar taşıyorsunuz?

Bakın: Bu araç takımının Bolüm III’ü.
Bu araç takımının Bölüm II’sine bakın.
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-

5 dak

Gösteri:
CyberParent
nasıl indirilir

Katılımcılara, Google’da arama yaparak ve AMF
internet sitesinin giriş sayfasına giderek
CyberParent’e bağlantıyı nasıl bulacaklarını
anlatmak için bu yönergeleri kullanın.
a. Onlara CyberParent ve araç takımı
bağlantılı elektronik postalar/metinler
gönderebilmeniz için (katılımcılar
ayrıntılarını bırakmada bir sorun
görmüyorlarsa) elektronik posta adreslerini
ve cep telefonu numaralarını aldığınızdan
emin olun.
b. Ayrıca, tüm gruba anlatabilmeniz için bir
projektör veya bilgisayar kullanarak bunu
sunun.

Bakın: Bu araç takımının Bolüm III’ü.
-

-

5 dak

CyberParent
Sorgulaması

-

30 dak

CyberParent’i
anlamak

-

Katılımcılara, CyberParent’e har zaman
erişebilmek için bağlantıyı nasıl indirebileceklerini
anlatmak üzere bu yönergeleri kullanın.
Zamanınız varsa, CyberParent indirilmiş olarak
gidebilmeleri için, bunu oturum sırasında yapmak
üzere katılımcılara akıllı telefonlarla yardımcı
olmanız tavsiye edilir.
a. Bunun için yöntem telefondan telefona
değiştiğinden, bu zaman alabilir.
CyberParent indirildiğinde: katılımcılara,
sorgulamadaki soruları yanıtlamaları için bir dakika
harcamaları amacıyla olanak verin – bu,
evlerindeki internet alışkanlıklarını yansıtmaları
amacıyla onlar için bir fırsattır.
a. Bu bir grup olarak yapılabilir – bunun
düşünmemizi sağlamak üzere bir istem
olduğunu, bir sınav olmadığını anlatın.
CyberParent’in her aşamasını ayrıntılı olarak
konuşun:
a. Evdeki ekranda (ilk Sorgulama) –
yolculuğun iki farklı yolu vardır. İlki, istemleri
ve okları izlemek ve bir program olarak onu
adım adım incelemek. İkincisi, dipteki
sekmeleri, gitmek istediğiniz yere ulaşmak
için kullanın. CyberParent’i halihazırda
baştan sona adım adım incelemişseniz ve
belirli bir noktaya ulaşmak istiyorsanız, ikinci
seçenek iyidir. Bugünkü amaçlarımız için
onu baştan sona adım adım gözden
geçireceğiz.
b. Sekmelerin amaçlarının her birini anlatın:
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▪ Öğren, anababaları ve ailelerini
İnternetin temelleri ve interneti gençler
açısından çevreleyen bazı tehlikeler
hakkında eğitmek içindir.
▪ Alıştırma yap, anababalara evdeki
kendi internet alışkanlıklarını yansıtmak
ve kendilerine ve ailelerine daha
güvenlikli ve sağlıklı internet
davranışları sunmak için olanak sağlar.
▪ Yardım, herhangi bir internet
kullanıcısını, ona İnternet Ağı
Uygulamasında ele alınan sorunlar
hususunda daha fazla yardım ve bilgi
sağlayabilen kaynaklara, ağlara ve
kuruluşlara havale eder.
c. Öğren bölümü sırasında, herhangi bir

zamanda durduğunuzdan ve içeriği
tartıştığınızdan emin olun ve onların
yaşamları ile ilgili olup olmadığını sorun;
örn. çocuklarınız ne tür uygulamalar
kullanıyor? Sık sık ne tür internet sitelerini
ziyaret edersiniz?
d. Tehlikeler bölümü, kolaylaştırıcı

tartışmalara olanak sağlayacak oldukça
kapsayıcı bir şekilde, katılımcıların her
tehlikenin ne olduğunun farkına varması için
her konuyu ayrıntılı olarak anlatarak
yürütülmelidir. Katılımcılara kendilerinin,
çocuklarının veya arkadaşlarının
tehlikelerden herhangi birini yaşayıp
yaşamadıklarının ve yaşamışlarsa, duruma
çare bulmak için ne yaptıklarının sorulması
yararlı olabilir.
e. Alıştırma yap sekmesi, çok daha fazla

etkileşimli olduğundan daha uzun zaman
alabilir. Örneğin:
▪ ‘ne kadar zaman yeterlidir’de
sıralanan davranış değişiklikleri,
katılımcıları paniğe kaptırmayacak
bağlamda tartışılmalıdır –
anababalara, çocuklarının internette
çok zaman geçirdiklerinin farkına
varırlarsa ve bu belirtileri görürlerse,
bu onların internet alışkanlıklarını
değiştirmeleri için bir işaret olabilir.
24

▪
▪

▪

▪

Katılımcılara yanıtları sorarak
Sorgulamayı birlikte yürütün
Çocukları destekleme ve onlarla,
onları göz ardı etmek veya onlara
sinirlenmek yerine internet
alışkanlıkları konusunda iletişimsel
olma hakkındaki ana mesajları
vurgulayın.
Grup olarak pratik ipuçlarını tartışın
ve katılımcıları evlerinde herhangi bir
yöntem kullanıp kullanmadıkları
konusunda konuşmaya davet edin;
örn. ev ödevinden önce ekran yok
gibi. Ayrıca, bunların kural değil ipucu
olduklarını açıklayın – her ailenin
kendi yaklaşımı vardır.
Kendi zamanları içinde onları
okuyabilmeleri için katılımcıları
kısaltılmış sözcüklere yönlendirin.

f. Yardım sayfasında sıralanan kaynakların,
katılımcıların farklı türde yardımlar veya
bilgiler için nereye gitmeleri gerektiğinin
farkında olmaları için özellikle krizle ilişkin
olanların her birinin amacını anlatmak için
acele etmeyin.
▪ Bağlantıları tıklamak ve her
kuruluşun yaptığı neyin yararlı
olduğunu anlatmak için zamanınız
varsa
5 dak

CyberParent
dilleri

-

Katılımcılara CyberParent’in 17 dilde mevcut
olacağını söyleyin ve bunu onlarla görüşün. Diller
şunları içerir.:
a. İngilizce, Arapça, Çince, Dari, Dinka,
Farsça, Almanca, Rumca, Hintçe,
Endonezyaca, İtalyanca, Afganca,
İspanyolca, Somalice, Türkçe, Urduca,
Vietnamca

10 dak

Son Sorular

-

CyberParent, içeriği veya oturum boyunca
tartışılan konular hakkında katılımcılardan sorular
alın.

5 dak

Değerlendirme
(İsteğe bağlı)

Bakın: Bir şablon için Ek 1
Lütfen bu değerlendirmenin isteğe bağlı olduğunu
unutmayın. Birincil amacı kolaylaştırıcının kendi
oturumları hakkında geribildirim vermektir.
Kolaylaştırıcıların değerlendirme sayfalarına dönmesi
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gerekmese de, AMF kolaylaştırıcılardan gelen geri
bildirimleri memnuniyetle karşılıyor.
-

Her katılımcıya vermek üzere bir sayfalık
değerlendirme kağıtlarınız olsun. Kâğıdı
doldurmaları için onlara 5 dakika verin. Daha fazla
tartışma istiyorsanız veya yüz yüze
değerlendirmenin daha uygun olacağını
düşünüyorsanız, önemli sorular şunları içermelidir:
a. Bugünkü oturumu yararlı buldunuz mu?
Niçin buldun/niçin bulmadın?
b. Bugünkü oturumun en yararlı bölümü neydi?
c. CyberParent İnternet Ağı Uygulamasının siz
ve aileniz için, evdeki internet alışkanlıklarını
iyileştirmek üzere yararlı olduğunu
düşünüyor musunuz?
d. CyberParent İnternet Ağı Uygulaması size
ve ailenize yararlı olması için ne kadar daha
iyi uygun hale getirilebilir?
e. Evinizde sağlıklı/güvenlikli internet
alışkanlıkları yaratmak için size başka hangi
bilgiler/kaynaklar yardımcı olur?
f. İnternet güvenliğiniz hakkındaki en büyük
endişeniz nedir?

Hangi kaynaklar gereklidir?
•
•
•
•
•

Bilgisayar (tercihen projektör ekranı ve ilgili kablolar ve hoparlörler ile birlikte)
İnternet erişimi
Katılımcılar ve kolaylaştırıcılar için yeterli büyüklükte eğitim odası
Çay/Kahve ve çerezler
Değerlendirme kağıtları, kayıt kağıtları ve kalemler
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VII. Ekler
Ek 1: CyberParent Eğitim Değerlendirme Anketi

1. Lütfen bir yanıtı daire içine alarak aşağıdakileri değerlendirin:
❖ Bilgiler yararlıydı
Çok yararlıydı

5

4

3

2

1

Hiç yararlı değildi

1

Hiç ilginç değildi

❖ Bilgiler ilginçti ve anlaşılması kolaydı
Çok ilginçti

5

4

3

2

❖ İnternet ve sosyal medyayı bugünden sonra daha iyi anlıyorum
Çok daha fazla

5

4

3

2

1

Hiç

❖ İnternetteki tehlikelerin bazılarını bugünden sonra daha iyi anlıyorum
Çok daha fazla

5

4

3

2

1

Hiç

❖ Bu oturumdan sonra, çocuğumu internette daha iyi izleyebileceğimi hissediyorum
Çok daha fazla

5

4

3

2

1

Hiç

2. Bugünden sonra CyberParent İnternet Ağı Uygulamasını kullanır mısınız?

3. Kullanımınız için CyberParent İnternet Ağını daha kolaylaştırıcı ne olabilir?

4. Bu uygulamayı hangi dilde kullanırsınız?
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Ek 2: CyberParent Eğitim Oturumu Katılımcı Listesi
Yer: ____________________________________________
İsim

Tarih: _____________________________________________

Telefon numarası

Elektronik posta adresi
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