oead digiTales Lernen
BİLGİLENDİRME
Ortaokullarda (Mittelschule), alt seviye orta dereceli
okullarda (AHS-Unterstufe) ve özel eğitim okullarında
(Sonderschule) sonbahardan itibaren çok sayıda
5. ve 6. sınıf öğrencisine dizüstü bilgisayar ve tablet
verilecek1.

Bununla tüm öğrencilere dijital eğitime eşit çerçeve
koşullarda erişim olanağı sağlanması hedefleniyor.
OeAD, devlet ajansı olarak Avusturya hükümetinin
“Dijital Öğrenim” (Digitales Lernen) girişimine destek
veriyor ve bu girişime ilişkin sorularınızın muhatabı.

OeAD’ye
z bir şey var mı?
Sormak istediğini
en ve
oead.at adresind
digitaleslernen@
lefonla
den itibaren de te
28.6.2021 tarihin
ulaşabilirsiniz!
Bu ebeveyn bilgilendirmesini başka dillerde de şu
web sitesinden bulabilirsiniz: digitaleslernen.oead.at.

N E D E N D İ J İ TA L C İ H A Z L A R ?
Dijital yeterlik, gerek günlük yaşamda gerekse meslek yaşamında giderek
daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve dijital
araçlar, öğrenmeyi inovatif derslerle farklı şekillendirmeyi ve öğrencilere
bireysel öğrenme tarzlarında en iyi biçimde destek vermeyi sağlıyor.

D İ J İ TA L C İ H A Z L A R
Okulunuz, dijital okul olma kararını
okul-aile birliği toplantısında aldı ve
pedagojik konsepte uygun cihaz
türünü seçti. Kusursuz bir kullanım
ve okulda iyi işleyen bir cihaz yönetimi sağlamak üzere, konum başına
sadece bir cihaz türü kullanılacak.
Çocuğunuzun hangi cihaz türünü
alacağını öğrenmek mi istiyorsunuz?
Okulunuz size bu konuda memnuniyetle bilgi verecek ve cihazları günlük
okul yaşamına nasıl entegre edeceğini açıklayacaktır!

DİJİTAL CİHAZLAR
+ Dizüstü bilgisayarlar
+ Tabletler veya
+ 2'si 1 arada PC’ler

(Chromebook olması halinde)

1 Derslerin Dijitalleştirilmesinin Finansmanı
Federal Yasası (SchDigiG) yasal dayanak olarak
hayata geçirme çerçevesini belirliyor.

DİJİTAL YETERLİK
+ Dijital cihazları becerikli
ve güvenli kullanım

+ İnterneti ve dijital araçları
sorumluluk bilinci içerisinde
kullanım

Çocuğunuz cihazı evde de kullanabilecek. Cihaz en az 4 yıl derste kullanılabilmelidir. Bu ise, oğlunuzun/
kızınızın cihazı sorumluluk bilinci içerisinde kullanması gerektiği anlamına
gelir. Okulda bu cihazların nasıl kullanılacağına ilişkin net kurallar olacak.
Lütfen siz de evde çocuğunuza bunları sorumluluk bilinci içerisinde kullanmayı öğrenmesinde destek olun!

Çocuğunuza nasıl en iyi şekilde
destek olabileceğinizi örn. OeAD’nin
saferinternet.at ve BMBWF (Federal
Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı)
ile ortaklaşa düzenlediği web tabanlı
seminerlerde öğrenebilirsiniz! Daha
ayrıntılı bilgiyi digitaleslernen.oead.at
adresinden edinebilirsiniz!

ÖZ KATKI PAYI
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Ebeveynler için

oead digiTales Lernen
CİHAZ TESLİMİ VE GARANTİ
Cihaz tesliminden önce diğerlerinin yanısıra % 25
oranında kullanım katkı payı (ykl. 100,- Euro) ödenmesi
yükümlülüğü ve cihaz tesliminin işleyişi gibi hukuki
çerçeve koşullar hakkında bilgilendirileceksiniz.

Cihazın teslim edilmesi ile cihazın mülkiyeti ile risk ve
garanti sorumluluğu size ve çocuğunuza geçecektir!
Cihazların garanti süresi 4 yıldır. Ayrıca her ihtimale
karşı (örn. kaybetme) gönüllü olarak sigorta yaptırılmasını öneririz. Garanti ve sigorta hakkında ayrıntılı
bilgi verilecektir.

MUAFİYET OLANAKLARI
Belirli koşullar altında öz katkı payından muafiyet için
başvuruda bulunulabilir. Muafiyet nedenleri şunlardır:
Geçtiğimiz ders yılında çocuğun kardeşi için para yardımı
alınmış olması, asgari geçim yardımı, sosyal yardım,
sosyal sigortadan emekli maaşına ilaveten ödenen asgari
gelir yardımı veya müşkül durum yardımı alınıyor olması
ve de radyo ve televizyon vergisinden muaf olunması.2
OeAD size öz katkı payından muafiyet için ibrâz edebileceğiniz resmi evrakların bir listesini verecektir.

Ayrıca öz katkı payından muafiyet için nasıl başvuruda bulunabileceğinize ilişkin daha başka bilgiler de alacaksınız.
Çocuğunuzun örn. ders yılı içerisinde başka bir cihaz
türü kullanan bir okula geçiş yapması halinde,
ihtiyaç duyulan cihaz türüyle değiştirme
imkânı olan bir cihaz havuzu olacak.

C İ H A Z G İ R İ Ş İ M İ N E İ L İ Ş K İ N S O R U V E YA İ S T E K L E R İ N İ Z VA R M I ?

OeAD’ye başvurun!
„Dijital Öğrenim” (Digitales Lernen) cihaz girişiminin
web sitesinde (digitaleslernen.oead.at) bir dizi içerik
sizi bekliyor. Burada girişim hakkında tüm bilgileri,
etkinlik tarihlerini, velilere özel hazırlanmış alt sayfayı
(kısa bir süre sonra en önemli konulara ilişkin açıklayıcı
videolar ile beraber!) ve bir de cevaplarıyla beraber
sık sorulan sorular kısmını bulacaksınız.

Haberiniz olsun!
Haber bültenine
kaydolun

Cihaz girişimine ilişkin daha başka sorularınız olması
halinde, OeAD ekibine digitaleslernen@oead.at adresine
göndereceğiniz e-posta ile ve 28.6.2021 tarihinden
itibaren de telefonla ulaşabilirsiniz! İletişim bilgilerini
digitaleslernen.oead.at adresinden bulabilirsiniz!

Web Tabanlı SemİNer HİZMeTLerİ
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Eylül ayından itibaren veli olarak sizler için web tabanlı seminerler
yapılacak: Bu web tabanlı seminerlerde cihazların derste kullanımına
ilişkin bilgilerden başlayarak dijital cihazların evde kullanımına kadar
her tür sorunuza cevap bulacaksınız!
Katılım ücretsiz olup, etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiyi her
zaman OeAD web sitesinden edinebileceksiniz.
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2 Öz katkı payından muafiyetin yasal dayanağı
Derslerin Dijitalleştirilmesinin Finansmanı
Federal Yasası (SchDigiG)’dır.

