
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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Değerli veliler,

Çocuğunuzun, sınıfında eğitim çalışmaları icin bilgisayar ve Internet kullandığını kuşkusuz biliyorsunuz.

Medya araçlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini ve görüntülerini (MITIC) doğru bir biçimde kullanabilme 

kapasitesi, bu araçların kullanımı sırasında ortaya çıkan riskleri de hesaba katmak koşuluyla, anahtar değerinde 

bir beceridir.  

Öğrencilerin medya araçları konusunda yetkinleşmelerini sağlamak için, okulda İnternet kullanımını düzenleyici 

bazı kuralların ve yükümlülüklerin getirilmesi de kaçınılmazdır. Bu mektubun arka sayfasında okuyacağınız 

yönetmelik, uyarı amacı taşıyan düşüncelerimizin ürünü olarak hazırlanmıştır. Bütün öğrenciler, bilgisayar 

araçlarının kullanım koşullarını doğru anladıklarını ve bu koşullara uyacaklarını bildirmek için bu yönetmeliği 

imzalamalıdırlar. Bütün velileri de  bu uyarı belgesini imzalayarak bu girişimi bizimle paylaşmaya çağırıyoruz. 

Bu yönetmeliği kaleme alırken girişimimizin, öğrencilerimizin aileleri içerisinde de, evlerinde İnternet kullanımı 

ile ilgili yapıcı bir tartışma fırsatı yaratmasını bekliyoruz. 

Ayrıca bazı okulların kendi web siteleri bulunmaktadır. Bu siteler, başka birçok şeyin yanısıra, okullardaki ve 

sınıflardaki çalışmaları yansıtan sayfalar içermektedir. Bu siteler, okullardaki faaliyetleri ve gerçekleştirilmekte 

olan projeleri görselleştirebilmek için öğrencilerin çalışmalarını ve fotoğraflarını yayınlayabilmeyi isterler. Bu 

nedenle, çocuğunuzun gerçekleştirdiği çalışmaların  ve (vesikalık fotoğrafı dışında) tanınmasına yol açabilecek 

fotoğrafların kullanılabilmesi için mutlaka onayınız gerekmektedir.

Bu çerçevede okul aşağıda belitilen noktaları taahhüt eder: 

• Fotoğrafların yayınlanmasını öğrencilere ve onların öğretmenlerine saygı çerçevesinde yapmayı;

• Bütün dokümanlarda (yazı, fotograf, ses, video…) öğrencilerin yalnızca adlarının belirtilmesini; 

Öğrenci için: 

RPN bilgisayar kullanım yönetmeliğini okudum (www.rpn.ch/charte), ve uymayı kabul ediyorum.

Öğrenci (imza):  .................................................................   Yer ve tarih:  ................................................

Veliler için: 

RPN bilgisayar kullanım yönetmeliğini okuyup anladık ve öngörülen kurallara uyulmasını destekliyoruz. 

Ayrıca bizi ya da çocuğumuzu rahatsız etmesi halinde, bir fotoğrafın ya da bir başka belgenin yayınlanmasının 

durdurulmasını isteyebileceğimizi biliyoruz. Bunun dışında, genel olarak verdiğimiz izni öğretmenle iletişime 

geçerek geri çekebiliriz.     

Veliler için (imza):  .............................................................   Yer ve tarih:  ................................................

RPN bilgisayar kullanım yönetmeliğini imzaladıktan sonra öğretmene iletiniz. Kendisi belgeyi 

inceledikten sonra size geri verecektir. 

Daha fazla bilgi için: www.rpn.ch/charte
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