
N E D E N D İJ İTA L C İH A Z L A R?

D E R S V E Ç A L IŞM A A R A Ç L A R I  O L A R A K L A P TO P L A R V E TA B L E T L E R

CİHAZ GİRİŞİMİ   
Veliler için bilgiler 
 
Cihaz girişimi "Dijital Öğrenme", Federal Eğitim, Bilim  
ve Araştırma Bakanlığının (BMBWF) Dijital Okulu için  
8 noktalı planın bir parçasıdır. 2022/23 eğitim ve  
öğretim yılından itibaren bu girişim kapsamında  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. sınıflar, dijital cihazlarla (laptop veya tablet  
bilgisayarlar) donatılacak1. Bununla tüm öğrencilerin 
aynı çerçeve koşulları altında dijital eğitime erişim  
sağlamalarını amaçlamaktadır.  
Federal bir kurum olarak OeAD bu girişimi destekler  
ve sorularınız için irtibat kişinizdir! 

Dijital yetkinlikler günlük yaşamda ve iş hayatında giderek daha önemli hale 
geliyor. Notebook, tablet ve dijital medyalar ayrıca yenilikçi öğretim yoluyla 
ders yapmayı çeşitlendirmeyi ve öğrencileri bireysel öğrenme yollarında iyi 
bir şekilde desteklemeyi mümkün kılıyor. 

K İM L E R B İR C İH A Z A L A C A K?

Cihaz girişimi kapsamında ilk kez 5. sınıfa giden öğrencilere dijital cihazlar  
(laptop veya tablet) veriliyor. Başlangıçta "Windows Tablet" cihaz türünü seçen 
okullarda, 6 ve muhtemelen 7. sınıftaki öğrenciler de donanıma sahip olacak. 
2022/23 öğretim yılında, çok seviyeli sınıflardaki (5.-8. sınıf) öğrenciler bir  
istisnadır. 

Girişime katılmak için kayıt yaptıran 
okullar, cihazları sınıfta pedagojik açı-
dan mantıklı bir şekilde kullanmayı ve 
bunun için gerekli çerçeve koşullarını 
oluşturmayı taahhüt eder. 
 
2021/22 pilot yılında tüm uygun okul-
ların %93'ü girişime katıldı. Okulunuz 
okul topluluğu komitesinde ve okul 
forumunda dijital okul olma kararını 
aldı ve pedagojik konseptine uygun 
cihaz türünü seçti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çocuğunuzun ne tür bir cihaz alaca-
ğını bilmek ister misiniz? Okulunuz 
size bilgi vermekten ve cihazları  
günlük okul yaşamına nasıl entegre 
edeceklerini açıklamaktan mutluluk 
duyacaktır! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çocuğunuz cihazı evde de kullana-
caktır. Cihaz en az dört yıl boyunca 
okul derslerinde kullanıma hazır  
olmalıdır. Bu, oğlunuzun/kızınızın  
cihazı sorumlu bir şekilde kullanması 
gerektiği anlamına gelir. 
Okulda cihazların kullanımına ilişkin 
net kurallar olacaktır. 
 
Lütfen bu sorumlu yaklaşımı  
öğrenmesi için çocuğunuzu evde 
destekleyin! 

DİJİTAL YETKİNLİK 
 
+  Dizüstü bilgisayarları ve  

tabletleri ustaca ve kendinden 
emin kullanmak 

+  İnternet ve dijital medyayı  
sorumluluk bilinciyle  
kullanmak 

oead digiTales Lernen

1   Okul Derslerinin Dijitalleştirilmesinin  
Finansmanı Hakkında Federal Yasa (SchDigiG) 
yasal dayanak olarak uygulamanın çerçevesini 
çiziyor.

Bu bilgiler birden çok dilde mevcuttur! 

digitaleslernen.oead.at/mediathek  

Saferinternet.at tarafından  
veliler için ipuçları 
digitaleslernen.oead.at/tipps  

https://digitaleslernen.oead.at/de/
https://digitaleschule.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://digitaleslernen.oead.at/de/mediathek
http://digitaleslernen.oead.at/tipps
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C İH A Z G İR İŞ İM İN İN C İH A Z I   
S İZ İN M Ü L K İY E T İN İZ E  

N A S I L  G E Ç E R

Cihazı kabul etmeden önce Genel Sözleşme Şartları 
(AVB) onaylanmalıdır. Bu, cihazı almak için bir ön  
koşuldur. 
Katılım payının ödenmesi veya  
bundan muaf tutulma ve cihazın 
devralınması ile birlikte cihazın  
mülkiyeti ile risk ve garanti  
sorumluluğu size veya çocuğu-
nuza geçer. 

 

G A R A NT İ  V E  S İG O RTA

Cihazlar dört yıllık garanti ile satın alınmaktadır.  
Belirli hasar ve kayıplara karşı sigorta yaptırılması  
tavsiye edilir. 

K AT I L I M PAY I N D A N M UA F İY E T

Belirli koşullar altında, çevrimiçi bir form kullanılarak 
katkı payı ödemesinden muafiyet başvurusu  
yapılabilir. Muafiyet gerekçeleri şunlardır:  
•  Bir önceki okul yılında bir kardeş için öğrenci  

veya üniversiteli ödeneği alınması, 
•  sosyal yardım, telafi ödeneği veya acil yardım,  

yayın ücretlerinden muafiyet, 
•  yeşil elektrik sabit ücreti veya telefon ücretleri  

için bir sübvansiyon 
•  federal eyaletlerin çocuk ve genç refah yasaları  

anlamında bir ödenek almak.2 

C İH A Z I N M A L İY E T İ

BMBWF tedarik maliyetlerinin büyük bir kısmını üstleniyor. 
Okul Derslerinin Dijitalleştirilmesinin Finansmanı Hakkında 
Federal Yasaya (SchDigiG) göre, cihaz fiyatının yüzde 25'i 
bir defaya mahsus olmak üzere veli tarafından ödenmeli-
dir. Bu yaklaşık 100 avro tutarına tekabül ediyor ve cihaz  
tipine göre az miktarda değişiklik gösterebiliyor. 

O K U L D EĞİŞT İR M E K  

Çocuğunuzun okul değiştirmesi ve farklı türde bir cihaz 
kullanan bir okula geçmesi durumları için cihaz borsası 
vardır. Cihaz borsası, veliler için isteğe bağlı, ücretli ve 
sürdürülebilir bir tekliftir.

Web SEMİNERİ TEKLİFLERİ   
BMBWF ve Saferinternet.at ile birlikte OeAD,  
veliler için ücretsiz web seminerleri sunuyor! 

OeAD KİMDİR?   
OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und Inter- 
nationalisierung demektir Avusturya'nın eğitim ve  
uluslararasılaşma ajansı anlamına gelir. 60 yıldan uzun 
süredir eğitim, bilim, araştırma ve kültür alanlarından  
insanlara ve kurumlara geleceğe yönelik programlarla 
danışmanlık yapıyor, teşvik ediyor ve ağlar kuruyor.  
BMBWF OeAD'yi cihaz girişiminin operasyonel  
yönetimi ile görevlendirmiştir. 
oead.at 

2   Katılım payından muafiyetin yasal dayanağı, 
Okul Derslerinin Dijitalleştirilmesinin  
Finansmanı Hakkında Federal Yasadır 
(SchDigiG).  

Veliler için ayrıntılı zaman çizelgesi bilgisi  
digitaleslernen.oead.at/geraeteuebernahme  

Garanti ve Sigorta hakkında bilgiler  
digitaleslernen.oead.at/garantie-versicherung 

Ödeme ve muafiyet hakkında bilgiler 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Web semineri tarihleri 
digitaleslernen.oead.at/veranstaltungen 

Cihaz tipine göre maliyetler 
digitaleslernen.oead.at/geraete 

Cihaz borsası hakkında bilgiler 
digitaleslernen.oead.at/geraeteboerse

Sorularınız var mı?  

Sizin için buradayız! 

T +43 720 080 356

digitaleslernen.oead.at

digitaleslernen@oead.at
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