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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

 
Dijital Veli Toplantısı ebeveynler, çocuklar ve cep telefonları için ipuçları veriyor.  
 
Çocuklar ve gençler dijital oyunlar oynadıklarında - yani bir cep telefonunda, bilgisayarda 
veya bir konsolda - buna oyun adı verilir.  
 
Oyun oynamak eğlencelidir ve çocuklar oyun oynamalıdır. Hayattaki her şeyde olduğu 
gibi, oyunlarda da önemli olan ne kadar oynandığı ve ne oynandığıdır. Bu konuda sizin 
için bazı bilgilerim var.  
 
Dijital oyunlar zaman yutucu olabilir.  
 
Birçok oyun sizi bir ödülle cezp eder: "Bugün oynarsan ekstra puan kazanırsın. Yarın 
tekrar oynarsanız, daha da fazla puan alırsınız. Eğer bir gün boyunca oynamazsanız, 
ekstra puanlar silinir."gibi. 
 
Her gün oynamanın cezbedici yanı çok büyük. Bu da çocuklara ve gençlere çok zaman 
kaybettiriyor.  
 
Oyun üreten şirketler, oyunlarını o kadar heyecanlı hale getirmeye çalışırlar ki çocuklar ve 
gençlere zamanı unuttururlar.  
 
 
Görevler ne çok kolay ne de çok zor. Tam kıvamında. Oyun oynayan kişiler kendilerini 
oyunda kaybederler. Böylece çok uzun bir süre oyunda kalırlar ve durmadan oynarlar.  
 
Bu süre zarfında hiç ödev yapmazlar, ev işlerine yardım etmezler, "gerçek" hayatta hiçbir 
arkadaşla görüşmezler, spor yapmazlar, temiz havaya çıkmazlar... Çok aşırıya kaçtığında, 
çocuk başka hiçbir şey istemez. Sadece oyun oynamak ister.  
 
 
Dijital oyunlar stres yaratabilir.  
 
Çocukları ve gençleri her gün oyun oynamak için çok fazla zaman harcamaya sürükleyen 
sadece ekstra puanlar değildir.  
 
Bugün neredeyse her oyunda arkadaşlarla sohbet etme imkanı var. Ayrıca bir takımda 
birlikte veya birbirinize karşı oynama imkanı da vardır.  
 
Tabii ki, oyun bu şekilde çok daha eğlenceli hale gelecektir!  
Ve keyif aldığımız şeyleri genellikle tekrar tekrar yapmak isteriz.  
 
Ancak arkadaşlarınızla oynamayı tercih ettiğinizde, oynama baskısı artar. Belki de sadece 
arkadaşlarınızla rekabet içinde olmak için. 
 
Dijital oyunlar aynı zamanda bir para tuzağı da olabilir.  
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Eskiden bir oyun satın alırdınız, bir kez para harcardınız ve sonra oyun size ait olurdu. 
Günümüzde birçok dijital oyun hile yapmaktadır. Başlangıçta oyunun maliyeti çok az, 
hatta hiç yok.  
 
Çocuklar ve gençler oynamaya başlar, çok eğlenir ve oyunun ortasındayken onlara 
oynamaya devam etmeleri için fırsatlar sunulur. Ya da harika numaralar veya ekstra 
puanlar için öneriler verilir. Bunun için de para ödemek gerekir.  
 
bunlar genellikle küçük miktarlardır, ancak küçük maliyetler birikerek büyük meblağlara 
dönüşebilir.  
 
Çocuklar ve gençler ne kadar harcama yaptıklarının kontrolünü hızlı bir şekilde 
kaybederler.  
 
Oyun oynamanın çok iyi yönleri de var.  
 
Oyunlar kötü değil. İnsanlar oynayarak birşeyler öğrenir, bu her zaman böyle olmuştur. 
Dijital oyunlar için de aynı şey geçerli.  
 
Örneğin, bir yarış oyununda, bir çocuk arabayı bir viraja çok hızlı sürerse ne olabileceğini 
öğrenir. Bir çocuğun oyunda böyle bir şey yaşamış olması, gerçek bir arabayla tam gaz 
gidip virajdan uçmasından daha iyidir. Bu, çocukların ve gençlerin oyunlardan 
öğrenebilecekleri pek çok iyi şeyin sadece basit bir örneğidir. 
 
Oyuncular ayrıca bir şey yaptıklarında bunun sonuçları olduğunu da öğrenirler.  
 
İyi bir şey yaparlar ve hemen bir ödül alırlar. Örneğin, kazandıklarında ekstra puan veya 
bir ödül alırlar.  
 
Ve tam tersi: çok iyi olmayan bir şey yaparlar ve bunun sonuçlarını da alırlar. Puanlar 
düşülür, kazanamazlar, belki de oyunda ilerleyemezler.  
 
Öğrenme döneminde olan çocuklar için bu önemlidir. Anında bir sonuç, geri bildirim alırlar.   
 
Çocuğunuzun size oyunları göstermesine izin verin.  
 
Birçok oyun şiddet içeriyor, hatta vahşet içeriyor. Çocuğunuzla birlikte oynamaktan 
hoşlandığı oyunlara bakın. O zaman "bu çocuğum için iyi mi yoksa zarar verebilir mi?" 
diye karar verebilirsiniz. 
 
Evinizde oyun kuralları oluşturun.  
 
Çocuğunuzun sürekli dijital oyunlar oynamamasına yardımcı olun. Örneğin, çocuğun 
günde ne kadar süre oyun oynayabileceğine karar verebilirsiniz.  
 
Bu videonun sonunda, çocuklarınız için iyi dijital oyunlar bulabileceğiniz bazı web siteleri 
göstereceğim.  
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Ayrıca, çocuğunuza eğlenceli olan başka birçok şey yapabileceğini gösterin!  
 
 
Bu ipuçları sadece öneridir. Neyi istediğinize ve günlük yaşamınıza dahil edebileceğinize 
kendiniz karar verebilirsiniz.  
 
Çocuğunuzun cep telefonunda ne yaptığını bilmeniz önemlidir. Bu nedenle, çocuğunuzla 
cep telefonu ve dijital oyunlar hakkında da konuşunuz.  
 
Web sitemde cep telefonu konularında daha fazla video bulunmaktadır. İsterseniz göz 
atabilirsiniz.    
 
 
 
Aşağıdaki linklerde her yaş için iyi dijital oyunlar bulabilirsiniz:  
spieleratgeber-nrw.de 
kindersoftwarepreis.de 
spielbar.de 
schau-hin.info 
 
 


