
Hall in Tirol, 02.03.19 

Sevgili Veliler! 

 

Okulumuzda günden güne öğrencilerimizin WhatsApp’ı kötüye kullandığını görüyoruz. Bazı 

öğrenciler bu Platformda gruplar oluşturup bunu birbirlerine hakaret, karalama ve incitme 

amacı ile kullanıyorlar.  

 

Whatsapp’ı kullanmak için kurucular tarafından belirli kişisel olgunluk sart koşuluyor ve bu 

sebepten dolayı avrupada bu platformu kullanma yaşı 16 ve üzeri olarak belirlenmiştir.  

 

Bu koşullara rağmen whatsapp sorunu okulumuzdaki on yaşındaki öğrencilerimizde başlıyor 

ve üst sınıflarıda kapsıyor.  

 

Her ne kadar öğretmenler çocuklara „Soziales Lernen“ ve „Informatik“ derslerinde sosyal 

platformları kullanmanın etik sorumluluğunu öğretmeye çalışsalarda, müdahalelerimiz bazen 

pek verimli olamıyor.  

 

300'den fazla öğrencisi olan bir okulda, artık ders saati dışında olan tartışmaları tamamen 

kontrol edemiyoruz. 

 

Bu konu, diğer okullarda da büyük bir sorun haline geldi. Her dersin başında cep telefonlarını 

toplayarak bu sorunu kontrol altına almaya çalıştık. Ancak olanların çoğu, sınıf dışında veya 

tenefüslerde gerçeklesiyor. 

 

Bu nedenle çocuklarınızın cep telefonu kullanımını kontrol etmenizi ve çocuklar tarafından 

yapılan yanlış davranışlar durumunda (diğer çocuklarda dahil) çocuklarınızı uyarmanızı 

istiyoruz. Biz eğitimciler olarak, çocukların yandaş ve yanlış arkadaşlarının sayısının çarpıcı 

biçimde arttığını büyük bir endişe ile not ediyoruz. Yandaş arkadaşlardan kastımız bu olaylara 

dahil olmayan ama arkadaşını kötü işlere tetikleyen kişiler. Whatsapp üzeri tartışmalara tanık 

olanlar mağdur olan kişilere gereken ilgiyi göstermemektedir. Bire bir yapılan görüşmelerde, 

çocuklar bize bireysel "eylemleri" iyi bulmadıklarını, ancak grup içinde bunu dile getirmeye 

cesaret edemediklerini söylüyorlar. 

 

Bir okul olarak gözlerimizi bu gerçeklere kapatmak istemiyoruz, ancak kısıtlı zaman ve personel 

nedeniyle bu üzücü olguyu sizin yardımınız olmadan yenemeyiz. 

 

Önümüzdeki okul senesinde bu hassas konu üzerinde seminerler ve bilgilendirme etkinlikleri 

şeklinde birlikte çalışacağız. Bu konuyla ilgili gereken bilgileri, sınıf öğretmenlerinden 

planlamalar bittikten sonra alabilirsiniz. 

 

 



Önümüzdeki zamanda yine sizlere bu endişe verici konularda birlikte çalışmayı umarak, 

en iyi dileklerimle, 

 

 
Günter Nimmerfall, Okul Müdürü 

 

 
Ögrenci ve velilerimiz için kontakt adresslerimiz 

Infoeck Innsbruck, Kaiser-Josef-Straße 1, 6020 Innsbruck, Tel. 0512 57 17 99 

Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol, Meraner Straße 5, 6020 Innsbruck, Tel. 0512 508-3792 

 

Konuyla alakalı bilgi için 

https://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/ 

https://www.schuso.at/stop-mobbing/index.html 

https://www.kinder-jugend.tirol/cybermobbing/ 

https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/whatsapp-gerichtsurteil-betont-die-

elterliche-verantwortung-bei-der-nutzung-durch-minderjaehrige/#s|whatsapp%20hersfeld 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ben _____________________________________________ Anne/ Babasıyım ve bu 
bilgilendirme yazısını dikkate aldım.  
 
 

Çoçugum _____-sınıfa gidiyor. ____________________________________ 
 Veli/Velilerin imzası 
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