
 
 

IGS Vahrenheide / Sahlkamp'ta iPad'lerle zorunlu çalışma hakkında ebeveyn 

bilgilendirme 

 

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, 

uygulamalar ve sosyal medya günlük 

hayatımıza çoktan dâhil oldular. Meslek ve 

çalışma hayatında da büyük önem 

taşımaktalar. Temel dijital beceriler, 

okuldan ayrılanlar için bir ön şarttır. Bu 

nedenle öğrencilerimizle birlikte dijital bir 

yolculuğa çıkmak ve dijital medya kullanımı 

konusunda ustalaşmalarını sağlamak 

istiyoruz. Tabletlerle yapılan çalışmalar, 

öğrenmeyi çeşitli şekillerde 

desteklemektedir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablet, elle yazmanın veya kitaplarla öğrenmenin yerini tutmaz. Sadece tamamlayıcı ve çok yönlü 

bir çalışma aracıdır. 

21/22 öğretim yılından başlayarak, 5. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz kendilerine ait, ebeveynler 

tarafından finanse edilen bir tablet ile çalışacak ve öğreneceklerdir. Okul İşletmecimiz olan 

Hannover Belediyesi, tüm ilde iPad kullanılmasına karar vermiştir. 

Yeni öğrencilerimizin, yeni okullarını sakince tanıyabilmeleri için, iPad ile çalışmalara ancak 

sonbahar tatilinden sonra başlayacağız. 

“Ebeveynler tarafından finanse edilen” ne demek? 

Her çocuk, ebeveynleri tarafından ödenen, kendi iPad’i ile çalışır. Burada tüm çocuklar aynı 

modeli kullanır:  

  

 

 önemli temel dijital bilgi ve becerilerin 

öğrenilmesini, 

 yeni öğrenme yollarını, (örn. görseller, 

filmler ve sesler vasıtasıyla) 

 kişiselleştirilmiş alıştırma yapmayı, (örn. 

öğrenme programları vasıtasıyla) 

 bağımsız çalışmayı ve sunumlar yapmayı 

 ve çok daha fazlasını yapmaya imkan 

sağlar… 

 



 
 
Sadece renk ve hafıza olarak farklılık gösterirler, bunların seçimi ebeveynlere kalmıştır. iPad 

tarafınızdan satın alınabilir veya kiralanabilir. 

Kiralama süreci nasıl işler? 

Tüm işlemler, okul partnerimiz “Mobiles Lernen” tarafından gerçekleştirilir. Okulumuza kayıt 

yaptırarak, ebeveynler bir iPad’in tedarik edilmesini kabul etmiş olurlar. “Mobiles Lernen”de bir 

cihaz ve aksesuarını seçerler. Okul, bu kayıt sürecini düzenler ve ona eşlik eder.  

Çeşitli finansman modelleri mevcuttur. 

Örneğin 32GB/WiFi, koruyucu kılıf, „Logitech Crayon“ kalem ve 36 ay sigorta dahil iPad 2020 için 

fiyat: 

1. Seçenek:   Peşin ödeme ile satın alma        524,00 € tek seferlik1 

2. Seçenek:  Tam ödemeli kiralama (100%-Ödeme)          aylık 16,00 €. 

3. Seçenek:  BuT hakkı ile kiralama (40%-Ödeme)          aylık 6,40 €.2 

4. Seçenek:  “Kardeş İndirimi” (60%-Ödeme)                       aylık 9,60 €.3 4 

Kiralama hakkında Not (2,3 ve 4 numaralı seçenekler): Cihaz (+aksesuar) 36 ay sonra iade edilir. 

Cihazı (+aksesuar) 36 ayın bitiminden sonra iade etmek istemezseniz 3 adet tam aylık kira (48€) 

ödeyerek cihaza sahip olabilirsiniz!  

Teslim edilmeden ve kullanımdan önce cihazlar bir Mobile Device Management (MDM)’e 

bağlanır, hali hazırda mevcut cihazlar sadece özel şartlar altında bağlanabilirler. 

 
iPad nasıl kullanılır? 

iPad’lerin kullanım imkânları çok çeşitlidir. Birçok derste 
kullanılabilirler. iPad okulda günlük bir refakatçidir, evde 
özel olarak da kullanılabilir. Okulla ilgili konular her zaman 
önceliklidir.  iPad’lerin kullanımıyla ilgili tüm kural ve 
şartları öğrencilerimizle ayrıntılı bir şekilde görüşmekteyiz.  
Okul uygulamalarının sağlanması ve yüklenmesi, merkezi 

olarak okulda gerçekleştirilir. Ders esnasında cihazları 

etkilemek ve kullanımını denetlemekle ilgili çeşitli 

imkânlarımız bulunmaktadır. Evde gerçekleştirilen tüm 

faaliyetler gizli kalır. 

Çocuklar cihazlarından kendileri sorumludurlar ve bunlara 

dikkat etmelidirler. Okulda güvenli bir şekilde muhafaza etmek için, kilitli dolap kiralanmasını 

tavsiye ederiz. 

 

                                                      
1
 Peşin ödeme ile sigorta ve servis dahil satın alma. Cihaz satış işleminden hemen sonra size aittir. 

2
 Geçerli bir BuT belgesi sunulmalı ve güncel tutulmalıdır.  

3
Çocuğun Hannover İli okullarından birinde okuyan ve kendi finanse ettiği bir tablete sahip bir kardeşi varsa, indirim 

uygulanır. 
4
Kardeş indirimi peşin ödemede de (1.Seçenek) uygulanır. 

 


