
RPN bilgisayar kullanım yönetmeliği 
Sınıfımızda, bilgisayar araçlarını kullanma imkanına sahibiz. Bilgisayar ve İnternet, eğitim çalışmalarını 
gerçekleştirmek üzere kullanılmaktadır. Bu mükemmel bilişim aracının avantajlarını ve risklerini hep birlikte 
tartıştık ; ve bilgisayar kullanımını belirleyen aşağıdaki kuralları okuduk veanladık.

 1. Okulda, İnternet’e sadece öğretmenimin iznini alarak 
giriş yapıyorum. Öğretmenim benim girdiğim siteleri 
kontrol edebilir.

 2. Okulumuzda, İnternet girişi eğitim çalışmaları ve 
projeler için kullanılmaktadır. Lojisyel, oyun ya da 
müzik yüklemek için kullanmıyorum. 

 3. İnternet’te karşılaştığım herşey mutlaka doğru, güncel 
ya da güvenilir değildir. 

 4. İnternet’te şaşırtıcı ve rahatsız edici içerikli sayfalarla 
karşılaşırsam, bu durumu güvendiğim bir yetişkine 
anlatırım. 

 5. Göndericisini tanımadığım döküman ekli e-postalarını 
açmam. Gönderdiğim e-postaların sorumluluğu bana 
aittir. 

 6. İnternet ortamında karşılaştığım kişilere kişisel bilgiler 
(ad, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, fotoğraf) 
vermem. İnternet hattına bağlı iken soru formlarını çok 
büyük bir dikkatle doldururum. 

 7. İnternet’te bulunan sayısız veri, eser sahipliği 
yasasınca korunma altındadır ; onları istediğim biçimde 
kullanamam.  

 8. Bana ait olmayan bilgileri İnternet’te yayınlarken, 
kullandığım görüntülerin ve yazılı metinlerin 
kaynaklarını belirtirim.

 9. İnternet sayesinde çok sayıda insanla irtibat kurabilirim. 
Kullandığım üslupla bu insanları incitmemeye özen 
gösteririm.

 10. İnternet sitelerinde, sosyal iletişim ağlarında, 
forumlarda, sitelerin özel iletişim sayfalarında ya da blog 
yorumlarında küfür ve hakaretler, ırkçı ve aşağılayıcı 
söylemler yayınlayamam. Bu kurallar cep telefonu 
için de geçerlidir. Bu tür verilerin bulundurulması ve 
yayınlanması da yasaktır. 

 11. Giriş parolamı kimseye vermem ; o evimin anahtarı 
gibidir. Bununla birlikte, öğretmenlerim giriş 
imkanına sahiptirler ve kaydettiğim belgeleri okuyup, 
değerlendirebilirler.

 12. Kişilere ait fotoğrafların internet’te yayınlanmaları 
sadece onların onayı ile mümkündür; bir okul sitesinde 
fotoğraflarla birlikte sadece öğrencilerin isimleri yer 
alabilir.

 13. Öğretmenlerimin onayı olmaksızın sınıfımın ya da 
okulumun sitesinden bir veriyi yayınlamaya hakkım 
yoktur.  Arkadaşlarımın gerçekleştirdiği sayfalar 
üzerinde onların onayı olmaksızın herhangi bir 
değişiklik yapmam.
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Sevgili Anne ve Babalar,  

Uygun bir şekilde medyayı, resimleri, enformasyon ve iletişim teknolojilerini 

kullanma kapasitesi her öğrencinin edinmesi gereken bir beceridir.  

Bu perspektif temelinde, çocuğunuz sınıfta öğretmenlerinin gözetimi altında 

enformatik araçları çeşitli ve birbirinden farklı faaliyetler için kullanmaktadır.  

Dijital araçların riskleri üzerine düşünmek, onların kullanımıyla birlikte, 

öğrencilerin eğitiminin bir parçasıdır. Okul, dijital araçların sınıfta kullanılmasını 

düzenlemek için, öğrencilerin uyacağı kuralları ve ödevlerini belirleyen bir 

enformatik şarta sahiptir. Bu şartı çocuğunuzun okul ajandasında bulabilirsiniz.  

Her öğrenci bir öğretmenle birlikte bu şartı tanıyacak, içeriğini anlayacak ve bu 

şarta uymak hükümlülüğü altına girecektir. Yasal temsilciler olarak sizden bu 

taahhüdü onaylamanızı istiyoruz. Aile ortamında çocuğunuzla birlikte bu şartı 

okuma fırsatını yakalayarak medyayı, resimleri, enformasyon ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımını tartışabilirsiniz.  


