Dijital Teknolojileri Geçerli Kullanım @ MHPS
Öğrenci Sözleşmesi 2017 – Sınıflar Hazırlık - 2
Meadow Heights İlkokulu’nda, okul toplum üyelerinin tümünün güvenli, kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenme
ortamı sağlanma ve bu öğretim ortamında bulunma haklarını destekleriz. Bu, dijital araçların ve çevirimiçi
toplulukların kullanımını da kapsar ve okul toplumunun tüm üyelerinden güvenli ve sorumlu davranış
beklentimizle desteklenir.

Dijital Teknolojiler Nedir?
Dijital teknolojiler, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, iPad’ler, dijital kameralar, akıllı telefonlar vb. gibi veri
üreten, depolayan veya işleyen sistemler, cihazlar ve kaynaklardır. Bunlara sosyal medya, çevirimiçi oyunlar
ve uygulamalar, multimedia, verimlilik uygulamaları, bulut bilişim, birlikte çalışabilir sistemler ve mobil cihazlar
da dahildir.

Güvenli ve Sorumlu Davranış Kuralları
Kulandığım tüm malzemeleri koruyacağım:
 Dizüstü bilgisayarları, iPad’leri ve diğer dijital Teknolojileri özenle kullanacağım ve aldığım gibi teslim
edeceğim. Örneğin, sınıfta yürürken dizüstü bilgisayarı 2 elle tutacağım ve kapağını yavaşça
kapatacağım.
 Dizüstü bilgisayarların, bilgisayarların veya iPad’lerin yanında yiyecek yemeyeceğim ve birşey
içmeyeceğim.
 Bir dizüstü bilgisayarda, bilgisayarda veya iPad’de çalışırken sandalyemde güvenli ve düzenli bir
şekilde oturacağım.
 Kullanmayı bitirdiğim bütün malzemeleri aynı yere geri götüreceğim.
 Okula ait herhangi bir malzemeye bilerek kasıtlı olarak zarar vermeyeceğim - İPad veya dizüstü
bilgisayarlar gibi malzemelerin tuşlarını veya faresini nazik bir şekilde kullanmak ve programın
yüklenmesini veya sayfaların değişmesini sabırla beklemek gibi.
Internet ve Bilgisayar kullanımı:
 İnterneti mantıklı bir şekilde kullanacağım ve internet kullanımıyla ilgili bütün öğretmenlerin talimatlarını
takip edeceğim.
 Bana uygun olan çevirimiçi yerleri veya siteleri kullanacağım.
 Uygunsuz herhangi içeriklere veya siteleri girmeye çalışmayacağım.
 Kendime ve diğer kişilere ait ad ve soyad veya adres kişisel bilgileri asla yaymayacağım.
 Diğerlerinin çalışmalarına saygılı olacağım ve dosyaları ya da bana ait olmayan belgeleri
yerinden oynatmayacağım veya silmeyeceğim.
 Google veya Google resimleri arama motorunu sadece öğretmen kullanabileceğimi söylediği zaman
kullanacağım.
 Çevirimiçi beni üzen veya korkutan birşey görürsem ya bir öğretmenle ya da güvenilir bir yetişkinle
konuşacağım.
 Herhangi biri bana çevirimiçinde kırıcı olursa ya bir öğretmenle ya da güvenilir bir yetişkinle
konuşacağım.
İPad kullanırken şunları yapacağım:
 Kabında kaldığından emin olmak.
 Parmaklarımla, kalemlerle vs. ekrana zarar vermemek.
 Bana sadece gösterilen veya kullanmamı söylenen oyunları veya internet sitesini kullanmak.
 Okul iPad’lerine asla uygulama veya müzik indirmeyeceğim.
 İPad’e asla kendi veya başkalarının Apple kimliği, iTunes hesabı veya iCloud Kimliği ile girmeyeceğim.
 App Store, iBook veya iTunes mağazalarına hiçbir zaman asla girmeyeceğim.
 Çalışmayı bitirince her zaman öğretmene geri vereceğim.
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içeriğinde belirtilen detaylara göre nazik, güvenli ve sorumlu
bir dijital kullanıcısı olduğunun taahhüdünü kabul eder.
Bir öğrenci olarak dijital teknolojileri güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanmayı öğrenmeye devam edeceğim.
Emin olmadığım ve kendimi güvende hissetmediğim zamanlarda güvenilir bir yetişkinden yardım isteyeceğim.
Bu sözleşmede belirtilen kuralların herhangi birinin çiğnenmesi, öğretmenim ve okul e-öğrenim lideri tarafindan
belirlenen müzakere süresi boyunca bilgisayar ayrıcalıklarımın geri çekilmesine neden olacaktır.
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Veli Bildirimi
Bu Geçerli Kullanım Sözleşmesi, tüm dijital teknolojiler ve internet dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere) şunlar için geçerlidir: okula ait BİT (Bilgi İletişim Teknolojisi) cihazları (örn. masaüstü bilgisayarlar,
dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar),cep telefonları ve öğrencilere ait cihazlar, e-posta ve anında
mesajlaşma, sosyal paylaşım siteleri (örn. Facebook), video ve fotoğraf paylaşım siteleri (örn. YouTube),
bloglar veya mikro bloglar (örn. Twitter), forumlar, tartışma panoları ve grupları (örn. Google grupları),
wikiler (örneğin Wikipedia) vs.
Bu Geçerli Kullanım Sözleşmesi, okulda, okul gezileri sırasında, kamplarda ve müfredat dışı etkinliklerde ve
evde dijital teknolojiler ve internet kullanılırken geçerlidir.

İmza
Çocuğumun bu Sözleşme’de belirtilen geçerli kullanım şartlarına ve beklenen davranış
standartlarına uyması gerektiğini anlıyorum.
Çocuğum uygun şekilde davranmadığı taktirde, karşılığında belirlenmiş işlemlerin ve yaptırımların
olduğunu anlamış bulunuyorum.
Bu sözleşmeyi çocuğumla görüştüm ve herhangi bir kuralın çiğnenmesi durumunda çocuğumun
öğretmeni veya okulun e-öğretim lideri tarafından belirlenen müzakere süresi boyunca bilgisayar
ayrıcalıklarının geri çekilmesine neden olacağını anlamış bulunuyorum.
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