
GET INTERNET SAFETY & DIGITAL MEDIA TRAINING FOR LADIES 
 

 
 

Cyber-Safe Zone, Alhambra Women’s & Asian Mum’s Network have just launched a 
campaign to teach Ladies, mums and grandmothers digital media skills and internet safety 
training! 
 
1. Do you worry about what your children do online? 
2. What social media do you use and would you like to learn more handy tips? 
 

o Why does my child know more about technology than me? 
o What do you know about gaming and is it safe? 
o What do PEGI ratings mean?  
o What exactly are Snapchat, Instagram and YouTube? 
o        Why our children are online all the time? 
o What is the dark web and why is a dangerous?  
o How safe is my password?  
o What is online trolling and how can I stop it? 
o How can I keep my children safe from harm on the web? 
o What exactly is a hashtag and how do they work? 
o How do I keep myself safe on social media? 

 
What we will cover in the training session 

• Password protection and basic security plus an exercise on how to test how robust is 
your password,  

• Grooming through watching and discussing types of grooming some video content 
• Basic introduction to social media such as Snapchat, Gaming, Instagram and YouTube 
• Discuss the risks where children can be exposed to inappropriate content or speak to 

strangers  
• Social media age restrictions and PEGI ratings 
• Trolling/bullying,  
• Doxing - what to do if trolled or suffer hate speech such as how to screenshot and 

where to report.   
• Explore some terminology such as radicalisation, dark web, trafficking, bullying, 

blocking, binging, malware, vlogging, moderators, parental controls, troll, screenshot, 
digital footprint, cyberbullying, blogging, apps, hashtags etc   

 
 
 
 



Join our groups and like our pages on Facebook 
 

 

 

 
http://cybersafezone.com 

 

 
@cybersafezone 

 
https://www.facebook.com/cybersafezone 

 
 

 
 

 
http://asianmumsnetwork.co.uk 

 

 
@asianmumsnetwork 

 
https://www.facebook.com/asianmumsnetwork 

 

 
 

 
http://alhambrawomensnetwork.co.uk 

 

 
 

@alhambrawomensnetwork 
 

https://www.facebook.com/alhambrawomensnetwork 

https://www.facebook.com/cybersafezone
http://asianmumsnetwork.co.uk/
http://alhambrawomensnetwork.co.uk/
https://www.facebook.com/alhambrawomensnetwork


BAYANLAR İÇİN İNTERNET GÜVENLİĞİ VE DİJİTAL MEDYA EĞİTİMİ ALIN 

Siber Güvenli Bölge, Alhambra Kadınları & Asyalı Anneler Ağı, kadınlara, annelere ve 
anneannelere dijital medya becerileri öğretmek ve internet güvenliği eğitimi vermek için 
yeni bir kampanya başlattı! 
 
1. Çocuklarınızın online ortamda ne yaptıkları konusunda endişeleniyor musunuz? 
2. Hangi sosyal medyayı kullanıyorsunuz ve daha kullanışlı ipuçları edinmek ister misiniz? 
 

o Çocuğum neden teknoloji hakkında benden daha fazla şey biliyor? 
o Oyunlar hakkında ne biliyorsunuz ve güvenli mi? 
o PEGI puanlamaları (Oyun sınıflandırmaları) ne anlama geliyor? 
o Snapchat, Instagram ve YouTube tam olarak nedir? 
o Neden çocuklarımız her zaman online? 
o Karanlık web nedir ve neden tehlikelidir? 
o Şifrem ne kadar güvenli? 
o Online trolleme nedir ve nasıl durdurabilirim? 
o Çocuklarımı web üzerindeki zararlardan nasıl koruyabilirim? 
o Hashtag tam olarak nedir ve nasıl çalışırlar? 
o Kendimi sosyal medyada nasıl güvende tutarım? 
 

Eğitim oturumunda neleri kapsayacağız 
• Şifre koruması ve temel güvenlik ve ayrıca şifrenizin ne kadar sağlam olduğunu test 

etme alıştırması, 
• Bazı video içeriklerine bakarak uşaklaştırma (istismar) ve uşaklaştırmanın çeşitlerini 

tartışma 
• Snapchat, Oyunlar, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya mecralarına temel giriş 
• Çocukların uygunsuz içeriğe maruz kalabilecekleri veya yabancılarla konuşabilecekleri 

yerlerin riskleri hakkında tartışma 
• Sosyal medya yaş sınırlamaları ve PEGI puanlaması 
• Trolleme/zorbalık, 
• Sanal ortamda kişisel bilgilere ulaşma – Trollenildiğinde veya nefret dolu konuşmalara 

maruz kalındığında ekran görüntüsü alma ve nereye bildirileceği 
• Radikalleşme, karanlık web, kaçakçılık, zorbalık, engelleme, aşırılık, kötü amaçlı 

yazılım, video blog, moderatörler, ebeveyn denetimleri, trolleme, ekran görüntüsü, 
dijital ayak izi, siber zorbalık, blog, uygulamalar, hashtag vb. gibi bazı terimleri 
keşfetme 

 

 

Grubumuza katılın ve Facebook üzerindeki sayfalarımızı 
beğenin 

 


