
     M I É RT D I G ITÁ L I S  V É G E S Z KÖZÖ K?   

A  D I G ITÁ L I S  V É G E S Z KÖZÖ K  

Információ  
jogi képviselők számára 
 
A középiskolákban, az AHS (technikum, stb.)  
alsó tagozatában ősztől számos 5. és 6. évfolyam-
ban tanuló diák kap notebook-ot, vagy tablet-et1.  
 
 
 
 
 
 
 

Evvel támogatjuk a diákok digitális képzéshez való 
hozzáférését és egyenlő keretfeltételeket kívánunk 
teremteni. Az OeAD, mint állami ügynökség, támo-
gatja az osztrák kormány „Digitális Tanulás” kezde-
ményezését és a kezdeményezéssel kapcsolatos 
kérdéseit illetően az Ön partnere szeretne lenni.  
 
 
 
 
 
 
Ez a szülőknek szóló tájékoztatás a 
digitaleslernen.oead.at több nyelven is elérhető. 

A hétköznapokban és a munka világában egyre fontosabb a digitális  
ismeret. A notebook, tablet és a digitális média ezen felül lehetővé teszi, 
hogy a tanítást innovatív oktatással változatossá tegyük és a diákok  
egyéni tanulmányi útját megfelelően támogathassuk. 

Az ön iskolájának iskolai közösségi 
bizottsága meghozta azt a döntést, 
hogy Önök digitális iskolává váljanak 
és az eszközöket a pedagógiai kon-
cepciójukhoz illeszkedően választot-
ták ki. Azért, hogy az iskolákban 
zökkenőmentesen működjenek az 
eszközök, illetve azok karbantartása 
az iskolában jól működhessen,  
helyszínenként egy eszköztípus  
kerül alkalmazásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Szeretnék tudni, hogy a gyermekük 
melyik eszközt kapja? Az Önök isko-
lája szívesen ad erre vonatkozó tájé-
koztatást és elmondja Önöknek, hogy 
miképp integrálja az eszközöket az 
iskola mindennapi működésébe!  
Az Önök gyermeke az eszközt otthon 
is használhatja. Az eszköz legalább 
négy évig kell, hogy az iskolai oktatás 
szolgálatában álljon. Ez az azt jelenti, 
hogy az Önök fiai/lányai felelősségtel-
jesen bánjanak az eszközökkel. Az i 
skolában az eszközök használatával 
kapcsolatban világos szabályok  
lesznek.  

Kérjük, támogassák a gyermekeiket 
otthon is, hogy megtanulják az eszkö-
zök felelősségteljes használatát!  
 
Azt, hogy miképp támogathatják a 
gyermeküket megfelelően, megtud-
hatják pl. a webináriumokból, melye-
ket az OeAD a saferinternet.at és a 
BMBWF (Oktatási, Gazdasági és Kuta-
tási Szövetségi Minisztérium) közö-
sen tart! Erről bővebben a következő 
honlapon tájékozódhatnak: digitales-
lernen.oead.at.  

DigiTális kompeTencia    
 
+  digitális végeszközök  

ügyesebb és biztosabb  
kezelése  

+  az Internet és a digitális médiák 
felelősségteljes használata  

DigiTális végeszközök     
+    Notebook-ok 
+    Tablet-ek, vagy 
+    Convertibles  

(chromebook-ok esetében)  

oead digiTales Lernen

1   Az iskolai oktatás digitalizálásáról szóló szövet-
ségi törvény (SchDigiG) jogalapként fekteti le a 
megvalósítás kereteit. 

Önrészesedés 
 
Az eszköz magáncélú használatára 

25% használati részesedés áll fenn. 

Ez az önerő, melyet a nevelésre  

jogosult személynek fizetnie kell.  

Ez az összeg körülbelül 100,– Euro 

lesz és az eszköz típusától függően 

változhat némileg. Az Önök iskolája 

az önerővel kapcsolatban bővebb  

információval szolgál! 

Kérdései vannak?  

Az OeAD a következő e-mail címen  

digitaleslernen@oead.at és 2021. 06. 28— 

tól telefonon is az Ön rendelkezésére áll!

©
 a

do
be

st
oc

k@
na

di
in

ko
, f

re
ep

ik
@

va
lu

av
ita

ly

http://www.saferinternet.at
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VA N K É R D É S Ü K VA G Y P R O B L É M Á J U K A K E Z D E M É NY E Z É S S E L?

E S Z KÖZÖ K ÁTA D Á S A É S G A R A N C I A 

Az eszközök átadása előtt tájékoztatást kapnak a jogi  
keretrendszerről, így többek között a 25%-os önerő  
megfizetéséről (kb. 100,- Euro), valamint az eszközök  
átadásának folyamatáról.  
 
 
 
 
 

Az eszközök átadásával az eszköz tulajdonjoga, illetve  
a garanciális felelősség kockázata Önökre, illetve a  
gyermekeikre száll át!  
Az eszköz szavatossága 4 évre szól. Ezen felül javasoljuk, 
hogy kössenek önkéntes biztosítást, hogy minden eshető-
ségre (pl. az eszköz elvesztése) felkészülhessenek.  
A szavatosságra és a biztosításra vonatkozó, részletes 
tájékoztatást később küldjük.  
 

M E NT E S S É G I  L E H E TŐS É G E K   

Bizonyos előfeltételek megléte esetén benyújtható az 
önerő megfizetése alóli mentességre irányuló kérelem.  
A mentességi okok a következők lehetnek: az előző  
iskolai évben a gyermek testvére után kapott segély,  
szociális segély, nyugdíjkiegyenlítési költségtérítés,  
valamint a távközlési díj megfizetése alóli felmentés.2  
Az OeAD az Önök rendelkezésére bocsátja mindazon 
nyomtatványokat, melyeket az önerő megfizetése alóli 
felmentés érdekében benyújthatnak. Ezen felül további  

tájékoztatást kapnak arról, hogy miként nyújthatnak  
be egy az önerő megfizetésétől mentesítő kérvényt.  
Abban az esetben, ha a gyermekük a jelenlegi iskolai 
évben egy iskolaváltást követően olyan iskolába kerül, 
ahol más eszközt használnak, rendelkezésre áll egy,  
az igényelt eszköztípusra cseréjére berendezett  
eszközpark.  
 

Forduljanak az OeAD-hez! 
 
A „digitális tanulás” (digitaleslernen.oead.at) eszköz-
kezdeményezés honlapján számos információt találnak. 
Tájékoztatást kapnak a kezdeményezésről, a rendezvé-
nyek időpontjairól, aloldal áll a nevelésre jogosultak ren-
delkezésére (hamarosan a legfontosabb témákat érintő 
videókat is feltöltünk!), valamint van a leggyakrabban 
feltett kérdésekre választ adó GYIK rész is.  
 

 
 
Amennyiben még a készülék-kezdeményezéssel  
kapcsolatos kérdéseik lennének, úgy az OeAD  
kollégáit e-mailen a következő címen érik el:  
digitaleslernen@oead.at illetve 2021. 06. 28-tól  
telefonon is kereshetnek bennünket!  
Kontaktinformációt a következő honlapcímen találnak: 
digitaleslernen.oead.at 

Webinárium-ajánlatok      
  
Szeptembertől webináriumokat rendezünk Önök, mint nevelésre jogosult  
személyek, számára : a webináriumok során minden kérdéssel  
foglalkozunk, legyen szó az eszközök használatáról az oktatásban,  
vagy az digitális végeszközök otthoni használatáról!   
A részvétel ingyenes, az adott rendezvényekre vonatkozó bővebb  
információval kapcsolatban folyamatosan tájékoztatjuk Önöket  
az OeAD honlapján.  

Kérjük, támogassa a gyermekét 

abban, hogy megtanulja felelős-

séggel kezelni az új notebook-

ját, vagy tabletjét!

2   Az önerő megfizetésétől való felmentés törvényi 
alapja a Bundesgesetz zur Finanzierung der  
Digitalisierung des Schulunterrichts (SchDigiG). 

Ne maradjon le  
az információról! 
Iratkozzon fel a 
hírlevelünkre:

http://digitaleslernen.oead.at
http://digitaleslernen.oead.at

