
Bir fırsat olarak dijital öğrenme! 
Dersteki dijital cihazlar, yaratıcılık, ağ bağlantılı  
düşünme ve değişken öğrenme için sonsuz olanaklar 
anlamına gelir. Dijital Öğrenme Girişimi, denenmiş  
ve test edilmiş öğretim yöntemlerini yeni teknolojilerle 
birleştiren ve böylece öğrencilerin yeni dünyaları  
keşfetmelerine olanak tanıyan bir dersin kapısını açar.  
 
OeAD ile dijital öğrenme 
Sorularınız var mı? OeAD veliler için  
web seminerleri sunmaktadır! 
 
 
 
 
 
 
 
OeAD kimdir? 
OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internatio-
nalisierung demektir ve Avusturya'nın eğitim ve 
uluslararasılaşma ajansı anlamına gelir. 60 yıldır eğitim, 
bilim, araştırma ve kültür alanlarından insanlara ve  
kurumlara geleceğe yönelik programlarla danışmanlık 
yapıyor, teşvik ediyor ve ağlar kuruyor. OeAD, Federal 
Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı tarafından „Dijital 
Öğrenme“ girişimini yürütmekle görevlendirilmiştir. 
oead.at 

Cihazın maliyeti 
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 ödenmelidir. 
Bu yaklaşık 100 avro tutarına tekabül ediyor ve cihaz tipine 
göre az miktarda değişiklik gösterebiliyor.   
 
 
 
 
 
 
Katılım payından muafiyet 
Maddi durumları iyi olmayan aileler, çevrimiçi bir  
form kullanarak katılım payından muafiyet için  
başvurabilirler.  
 
 
 
 
 
 
Garanti ve Sigorta 
Cihazlar dört yıllık garanti ile satın alınmaktadır.  
Belirli hasar ve kayıplara karşı sigorta yaptırılması  
tavsiye edilir.  
 
 
 
 
 

oead digiTales Lernen

Cihaz tipine göre maliyetler 
digitaleslernen.oead.at/geraete  

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

Cihaz girişimi  
 
Cihaz girişimi „Dijital Öğrenme“, Federal Eğitim, Bilim ve 
Araştırma Bakanlığının Dijital Okulu için 8 noktalı planın 
bir parçasıdır. 2022/23 eğitim ve öğretim yılında bu giri-
şim kapsamında 5. sınıflar dijital cihazlarla (laptop veya 
tablet bilgisayarlar) donatılacak.  
 
Bu girişimin amacı, BT destekli öğretim için pedagojik  
ve teknik ön koşulları oluşturmak ve öğrencilerin aynı  
koşullar altında dijital eğitime erişmesini sağlamaktır. 
 
 
Öğrenme ce çalışma araçları olarak cihazlar  
Girişime katılmak için kayıt yaptıran okullar, cihazları  
sınıfta pedagojik açıdan mantıklı bir şekilde kullanmayı  
ve bunun için gerekli çerçeve koşullarını oluşturmayı  
taahhüt eder.  
 
Yaklaşık 1.500 okul şimdiden girişime katıldı, bu da  
tüm uygun okulların %93'üne tekabül etmekte. 
 
 
 

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

Web semineri tarihleri  
digitaleslernen.oead.at/ 
veranstaltungen   

Bu bilgi broşürü birden çok  
dilde mevcuttur  
digitaleslernen.oead.at/mediathek

Sizin için buradayız! 
T +43 720 080 356 
digitaleslernen@oead.at 
digitaleslernen.oead.at  
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