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CEP TELEFONU İLKELERİ 
 

İLKELER 

2020 yılından itibaren, Victoria eyaletinin tüm devlet okullarında yeni bir cep telefonu ilkeleri 
uygulaması gerekmektedir. Bu ilkeler okula getirilen tüm cep telefonlarının okul saatlerinde kapalı 
olmasını ve güvenli bir biçimde saklanmasını gerektirmektedir.  

Bu ilkelerin amaçları şunlardır: 

• öğrencilerin uygunsuz cep telefonu kullanımı (siber zorbalık dahil) veya dikkat dağıtıcı 
şeyler olmadan öğrenim görmeleri için güvenli bir ortam  

• teneffüs ve öğle yemeği saatlerinde sosyal etkileşim ve fiziksel aktiviteler için daha fazla 
fırsatlar.  

ARAŞTIRMA 

Yapılan bir araştırmanın cep telefonlarının sınıflarda ortamı bozucu ve okulda yanlış kullanıma yol 
açtığı yönündeki bulguları, yeni cep telefonu ilkelerinin oluşturulmasında kullanılmıştır. Bu 
araştırma ayrıca, cep telefonlarının sınıflardaki kontrolsüz varlığının öğrencilerin düşünme, 
öğrenme, hatırlama, dikkatini verme ve duygularını düzenleme kapasitelerini de baltaladığını 
ortaya koymuştur. Bu araştırmanın bir özeti Öğretim ve Eğitim Bakanlığı’nın  
www.education.vic.gov.au adresindeki internet sitesinde yer almaktadır. (‘mobile phones’ 
sözcükleriyle arama yapın). 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Öğrenciler yine de okula bir cep telefonu getirebilir mi?   
Öğrenciler okula bir cep telefonu getirebilir ancak telefon okul saatlerinde kapalı olmalı ve güvenli 
olarak saklanmalıdır. Ebeveynler gerektiğinde yine okulun ofisini arayarak çocuklarıyla iletişim 
kurabilir.  
 
Kullanım için istisnalar olacak mı?  
Yeni cep telefonu ilkeleri az sayıda istisnaya izin veriyor. Örneğin, cep telefonunun bir sağlık 
sorununun yönetilmesinde veya sınıfta bir öğrenme etkinliğinin desteklenmesinde kullanılması gibi. 
Öğretmenler sınıf-tabanlı bir öğrenim istisnasına izin verebilir. Tüm diğer istisnalar okul müdürünün 
izin vermesine bağlıdır. İstisnalar hakkında daha fazla bilgi çocuğunuzun okulu tarafından 
sağlanabilir.  
 
Okul saatlerinde cep telefonu ile yakalanan öğrencilerin katlanacağı sonuçlar neler 
olacak? 
Cep telefonunu okulda kullanan öğrencilere, okullarının mevcut disiplin kurallarına uygun şekilde 
davranılır. Çocuğunuzun okulu bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir. 
 
Yeni ilkeler, akıllı saatler gibi diğer mobil cihazları da içeriyor mu?  
Yeni ilkeler şu anda bileğe takılan akıllı saatler ve / veya iPad’ler gibi teknoloji cihazları için geçerli 
değildir. Okula getirildikleri takdirde bildirim işlevleri kapatılmalıdır. Okullar yerel okul ilkelerinde bu 
tür cihazların kullanımına yönelik kısıtlamalara yer verebilir.  

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 

Yerel cep telefonu ilkelerine erişmek için çocuğunuzun okuluyla iletişim kurun. 

http://www.education.vic.gov.au/

