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1. Okul politikalarında e-Güvenlik ile ilgili konulara atıfta bulunuluyor mu (örneğin, davranış, zorbalığa karşı koruma,

çocukların korunması)?

Cevap: Bazı politikalar, e-Güvenliğe atıfta bulunmaktadır.

2. Okulunuzda taşınabilir cihazların/cep telefonlarının kullanımı hakkında bir politika var mıdır?

Cevap: Cep telefonlarını bazen bir pedagojik araç olarak kullanmaktayız, ama bu cihazların okulda kullanımıyla

ilgili belirli bir politikamız bulunmamaktadır

3. Okul politikalarınız; öğrencilerinizin, velilerinizin ve okul personelinin fotoğraflarının çekilmesi ve onların okulda

fotoğraf çekmesi ve yayınlanmasına ilişkin bir bölüm içeriyor mu?

Cevap: Evet, Okul Politikalarımızda bununla ilgili kapsamlı bir bölümümüz var / Bakanlığın konuyla ilgili

direktiflerini takip ediyoruz

4. e-Güvenlik, müfredatın bir parçası olarak öğretiliyor mu?

Okulumuzda bazı politikalar e-güvenliğe atıfta bulunmaktadır. İletişim hak ve özgürlükleri içerisinde yer alan

internet kullanımında e-güvenliğe çok fazla önem göstermekteyiz. Çocuklarımızın internetten güvenli bir şekilde

yaralanmaları öncelikli amaçlarımızdandır. Bu konuda sınıf öğretmenlerimiz ve etwinning projeleri ile ilgilenen

öğretmenlerimiz etkinliklerinde sıklıkla e-güvelik konularına yer vermektedirler. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın

ailelerine daima şu önlemleri ve önerileri sunmaktadırlar: 1. İnternet hayatınızın tamamı değil, sadece bir parçası

olsun. Çok fazla zamanınızı çalmasına izin vermeyin. 2. İnterneti ailelerinize ve arkadaşlarınıza değişmeyin.

Aileleriniz ön koltukta, internet ise arka koltukta otursun. 3. İnternet ortamındaki bedava teklifler büyük

ihtimalle gerçek değildir. Tanımadığınız kişi size neden bedava bir şey teklif etsin ki. 4. Adınız, okulunuz,

adresiniz, telefon numaranız, aile bireylerinizin adı vb. gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Paylaşılan küçük gibi

görünen bilgiler, büyük zararlara sebep olabilir. 5. İnternet ortamında paylaşacağınız resminiz, size ait video gibi

paylaşımları önce düşünün, sonra paylaşın. Paylaştıklarınız sizin veya sevdiklerinizin üzülmesine sebep olmasın.

6. Şifreleriniz güçlü olsun. Adınızı ve doğum tarihinizi, ard arda gelen kelimeleri ve sayıları şifre olarak

belirlemeyin. Anlamlı bir cümle kurun ve o cümlenin kelimelerinden seçtiğiniz en az 8 karakterden oluşan şifreler

oluşturun. Ayrıca, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz e-güvenlik, güvenli internet kullanımı, internetteki

sorumluluklarımız konusunda toplantılar düzenlemişlerdir. Öğrencilerimizin Etkinlik Linkleri ekli dosyadadır.

Dosya

Okulumuz etwinning projelerine her zaman katılmaktadır. Projeleri gerçekleştirirken öğrencilerimizin etkinlikleri

ile proje üretmekteyiz. Yani öğrencilerimiz kendileri ürettikleri materyalleri, etkinlikleri, şarkıları, videoları

twinspace bölümüne atabilmektedirler. Bu konuda kısıtlayıcı olan tek politikamız ders esnasında cep

telefonlarının veya tabletlerin kapalı durumda bekletilmesidir. Onun haricinde öğrencilerimiz çektikleri etkinlik

fotolarını ve videolarını twinspace’ye yüklemektedirler. Öğrencilerimizin Etkinlikleri ekli dosyadadır.

Dosya

Okulumuz etwinning projelerine her zaman katılmaktadır. Projeleri gerçekleştirirken öğretmenlerimizin ve

öğrencilerimizin etkinlikleri ile proje üretmekteyiz. Yani öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kendileri ürettikleri

materyalleri, etkinlikleri, şarkıları, videoları twinspace bölümüne atabilmektedirler. Politikamız şudur; proje

kapsamında etkinlikler adına fotoğraf ve videolar çekilebilir ve twinspace’de paylaşılabilir. Bazı Etkinliklerimizin

linkleri ekli dosyadadır.

Dosya
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Cevap: Evet, çeşitli dersler içine yerleştirilmiş durumdadır.

5. Okul, velilere e-Güvenlikle ilgili bilgilendirme yapıyor mu?

Cevap: Evet, istenilmesi durumunda

6. Okul personelinin tamamı, e-Güvenlik konularıyla ilgili düzenli bir şekilde eğitim alıyor mu?

Cevap: Evet okul personelinin bazıları, zaman zaman/bazen eğitim alıyor

7. Okulunuzda 'Daha Güvenli İnternet Günü' kutlanıyor mu?

Cevap: Evet, bazı çalışanlar ve öğrenciler 'Daha Güvenli İnternet Günü'nü kutluyor.

8. Lütfen kendi adınızı işaretleyin ve eTwinning aktivitelerinde (projelerde, etkinliklerde, tanıtımda, mesleki

gelişimde) işbirliği yapan diğer tüm meslektaşlarınızı seçin. Eğer isimleri listede olmayan meslektaşlarınız varsa,

onları da ekleyebilirsiniz.

Cevap: idris salatan, metin özülkü, emel düzen, ahmet düzen

9. Okulunuzda eğitim kadrosunda olmayan hangi personel (eTwinning’te kayıtlı olmayan), sizinle ve eTwinning’te

yer alan diğer meslektaşlarınızla işbirliği yapıyor?

Cevap: Okuldaki diğer destek personel

10. Okul dışından hangi kişiler; konuşmacı, danışman v.b. olarak eTwinning aktivitelerine aktif bir şekilde katkıda

bulunmaktadır?

Cevap: Yerel temsilciler

11. Okulunuzda kaç adet farklı öğrenci grubu (örneğin farklı sınıflarda) eTwinningte yer almaktadır? Her grupta kaç

öğrenci (# öğrenciler) vardır ve bu öğrencilerin yaş aralığı nedir?

Cevap: 6 - 10: 10, 6 - 10: 10

Çevrimiçi güvenlik konuları İngilizce ders planlarımıza entegre edilmiştir ektedir.

Dosya

Bu konuda sınıf öğretmenlerimiz ve etwinning projeleri ile ilgilenen öğretmenlerimiz etkinliklerinde sıklıkla e-

güvelik konularına yer vermektedirler. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ailelerine daima şu önlemleri ve önerileri

sunmaktadırlar: 1. İnternet hayatınızın tamamı değil, sadece bir parçası olsun. Çok fazla zamanınızı çalmasına

izin vermeyin. 2. İnterneti ailelerinize ve arkadaşlarınıza değişmeyin. Aileleriniz ön koltukta, internet ise arka

koltukta otursun. 3. İnternet ortamındaki bedava teklifler büyük ihtimalle gerçek değildir. Tanımadığınız kişi size

neden bedava bir şey teklif etsin ki. 4. Adınız, okulunuz, adresiniz, telefon numaranız, aile bireylerinizin adı vb.

gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Paylaşılan küçük gibi görünen bilgiler, büyük zararlara sebep olabilir. 5.

İnternet ortamında paylaşacağınız resminiz, size ait video gibi paylaşımları önce düşünün, sonra paylaşın.

Paylaştıklarınız sizin veya sevdiklerinizin üzülmesine sebep olmasın. 6. Şifreleriniz güçlü olsun. Adınızı ve doğum

tarihinizi, ard arda gelen kelimeleri ve sayıları şifre olarak belirlemeyin. Anlamlı bir cümle kurun ve o cümlenin

kelimelerinden seçtiğiniz en az 8 karakterden oluşan şifreler oluşturun.

İlimiz ve İlçemiz Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından sağlanan E-güvenlik, Güvenli

İnternet ve Dijital Vatandaşlık konularındaki seminerlere ve kurslara katılmaktayız. Daha çok online olan

seminerlere tüm öğretmenlerimizce katılmaktayız. Okulumuz da bu konuda bir seminer vermiştir:

https://www.youtube.com/watch?v=uQar4KfSuCw

Etwinning projesi kapsamında güvenli internet Gününde okulumuzdaki öğrencilere Güvenli internet kullanımı

hakkında seminer verdik. İnternette karşılaşabilecekleri sorunlardan ve çözüm yollarından bahsettik.

Öğrencilerimizin hazırladıkları bir etkinlik: https://animoto.com/play/Vfumb7mYf0ZjaGf6EKXHmg

https://www.youtube.com/watch?v=uQar4KfSuCw
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12. Sistem, okulunuzda eTwinning Mesleki Gelişim Etkinliğine katılmış olan bir öğretmen olduğunu tespit etmiştir.

Aşağıya daha fazla etkinlik ve katılımcı ismi ekleyebilirsiniz.

Cevap: ahmet düzenidris salatan (internet responsibilities(internetteki sorumluluklar, Çevrimiçi eğitim (1'den

fazla ülkeyi kapsayan)), metin özülkü (okulun stratejik planı ve etwinning, Çevrimiçi eğitim/toplantı)

13. Sistemimizde; okulunuzun, bir öğretmenin bir eTwinning Mesleki Gelişim Etkinliği düzenlemiş olmasıyla ilgili

gereklilileri yerine getirmiş olduğunu tespit ettik. Başka bir işleme gerek kalmamıştır.

Cevap: ahmet düzen, ahmet düzen, ahmet düzen

14. Lütfen okulunuzun web sitesinde eTwinning’in logosunu gösteren ve/veya okulunuzdaki eTwinning ile ilgili

aktiviteleri anlatan alanlara yönelik bir bağlantı sunun veya okulunuzdaki eTwinning aktivitelerinin anlatıldığı bir

dökümanı (JPG veya PDF) okulunuza ait bir tanıtım materyaline yükleyin.

Cevap:  - 

15. Lütfen aşağıda yer alan alanlardan herhangi biriyle ilgili olmak üzere okul politikanızda yer alan eTwinning

özelliklerinin neler olduğunu gösteren bir bağlantı sunun ya da ilgili bir döküman (JPG veya PDF) yükleyin:

Uluslararası aktiviteler

Okul personelinin ve öğrencilerin dijital yetkinliğinin geliştirilmesi

21. Yüzyıl eğitim ve öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi

Cevap:  - 

16. Aşağıda listelenen ve okulunuzda düzenlenen eTwinning tanıtım etkinliklerinin hangilerine okuldaki diğer

çalışanlar ve öğrencilerin aileleri katıldı? Eğer söz konusu etkinlikleri eTwinning Live’de kaydetmediyseniz, daha fazla

etkinlik ekleyebilirsiniz.

Cevap: 2018 eTwinning exhibition, 2018 etwinning exhibition, okulun stratejik planı ve etwinning

17. Aşağıda listelenen ve yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde gerçekleştirilen eTwinning Tanıtım etkinliklerinden

hangilerine veliler, yerel medya, yerel topluluk üyeleri, yerel işletmeler v.b. katıldı? Söz konusu etkinlikleri eTwinning

Live’e kaydetmediyseniz, daha fazla etkinlik ekleyebilirsiniz.

Cevap: INTERNET RESPONSİBİLİTİES (İNTERNETTEKİ SORUMLULUKLAR), OKULUN STARTEJİK PLANI VE

ETWINNING, 2018 eTwinning exhibition, 2018 etwinning exhibition video, 2018 etwinning exhibition photos

Bağlantı Dosya

Bağlantı Dosya
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