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DEĞERLENDİRME: 2019 - 2020
Durum Analizi
Hisar Okulları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ortamlarına entegrasyonu
konusunda kuruluşundan bu yana yoğun olarak çalışmaktadır. Önümüzdeki
süreçlerde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme ortamlarını destekleyecek şekilde
yapılandırılmasını öngören harmanlanmış öğrenme (blended learning), esnek
eğitim ortamları ve çevrim içi (online) öğrenme yaklaşımlarının K12 bütünlüğünde
benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandırılması ve ileriye
dönük stratejilerin şimdiden belirlenmesi gereklidir.
Bu bağlamda, raporun ilk adımı olarak “neredeyiz” sorusunun cevabı verilecektir. Bilişim
stratejileri açısından güçlü ve gelişime açık alanların belirlenmesi, fırsat ve zorlukların
ortaya konması gelecek dönem için kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları yapabilmek adına
güçlü bir temel oluşturacaktır.

A. Güçlü Alanlar
Bilişim Stratejileri Merkezinin hayata geçirilmesi devam eden dijital dönüşüm
süreçlerinin ve gerekli ekosistemin bütünleşik bir anlayış içinde yapılandırılmasını,
yönetilmesini ve kaynakların sürdürülebilir bir sistem içinde verimli şekilde kullanılmasını
sağlayacaktır.
Okulumuzun gelişmiş bilgi ve iletişim altyapısı, öğretmen ve öğrencilerimizin teknik
yeterlilikleri ve sunduğumuz çevrim içi (online) sistemler ile öğrencilerimiz ders içeriklerine
erişebilmekte, etkinlikleri yürütebilmekte ve derse hazırlık sürecini tamamlayabilmektedir.

B. Gelişime Açık Alanlar
Eğitim öğrenim ortamlarını doğrudan etkileyen dijital süreçlerin K12 bütünlüğünde ele
alınması gereklidir. İçinde bulunduğumuz dijital çağın gerekleri dikkate alınarak öğrenme
süreçlerimiz için esnek, destekleyici ve yenilikçi çözümler geliştirilmeye devam edilmelidir.
Öğretmen öğrenci ilişkisi interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamı olarak tasarlanmalı,
bilgi ve iletişim teknolojileri ile müfredat arasındaki bağ güçlendirilmelidir. Zaman ve
mekandan bağımsız olarak akademik süreçlerin devam edebilmesi ve öğrenci
ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış bir içerik sunulabilmesi için gerekli teknik altyapı ve destek
sağlanmalıdır.
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C. Fırsatlar
Değişen şartlar, yaşanan gelişmeler sebebi ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve bu
doğrultuda başlatılan uzaktan eğitim süreci, okul toplumunda dijital dönüşüm
konusunda olumlu bir bakış açısı ile birlikte bir farkındalık yaratmıştır. Bu bağlamda;
öğretmen, öğrenci ve velilerin hazır bulunuşlukları fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Acil durum uzaktan eğitim sürecinde, öğretmenler, aşağıda belirtilen konulara
odaklanmıştır.
●
●
●
●

İçerik yönetim sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması
Senkron ve asenkron dersler planlanması
Süreç değerlendirme ve düzenli geri bildirim verilmesi
Farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş içerikler üretilmesi
Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişen bir dünyaya hazırlamak
için öğrenme süreci; esnek, kişiselleştirilmiş, iletişime dayalı olarak yapılandırılmalı ve
içinde bulunduğumuz durum bir fırsat olarak görülmelidir.
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D. Zorluklar
Kullanılan sistem ve platformlar için tek bir ortam üzerinden ilerlemek, diğer
sistemlerin sağlayacağı fırsatları kaçırmak adına bir zorluk oluşturabilir.
Eğitim ortamlarında kullanılan farklı platformların incelenmesi, değerlendirilmesi ve Hisar
Okulları bilişim stratejileri planlarına dahil edilmesi gerekir. Aksi takdirde yapılan planlar ve
hayata geçirilen süreçler tek bir bakış açısı ile kısıtlı kalabilir.
Bir diğer tehlike bilişim stratejileri planlarının belli bir öğretmen grubu tarafından
benimsenmesi ve sahiplenilmesi olabilir. Buradaki asıl amaç yayılımı, sürekliliği ve
sürdürülebilirliği sağlamak olmalıdır. Bu sebeple yapılan tüm planlamalarda K12
bütünlüğünde bir ekosistem oluşturulması öncelikli olarak ele alınmalıdır.
Dijital dönüşümün gerçekleşmesi aşamasında zorlu konulardan biri ölçme
değerlendirme süreçleridir. Esnek, destekleyici ve yenilikçi yaklaşımlar ile ölçme
değerlendirme süreçlerinin yeniden ele alınması, düşünülmesi ve tasarlanması önemlidir.
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Acil Durum Uzaktan Eğitim Süreci
Hisar Okulları, Covid-19 Pandemi süreci ile birlikte hızlı bir şekilde
aksiyon almış ve 23 Mart 2020 tarihinde acil durum uzaktan eğitim
sürecini tüm kademelerde hayata geçirmiştir. Bakış açısı; zorlu ve değişen
koşullarda sürdürülebilir, paylaşılabilir ve yönetilebilir bir eğitim ortamını tüm
paydaşlarına sunmak olarak belirlenmiştir. Bu süreçte yürütülen tüm çalışmalar da
bu bakış açısı ile yapılandırılmış ve belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmüştür.
●
●
●

Müfredatın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması
Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi
Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi
Bilişim Stratejileri açısından süreç, aşağıdaki başlıklar doğrultusunda ele alınmıştır.

A. Politika
Bakış açımızı yansıtmak ve tüm paydaşlar için bir yol haritası oluşturmak amacı
ile Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politika dokümanı hazırlanmış ve süreç boyunca
güncellenmiştir. Politika dokümanında Hisar Okulları’nın öncelikleri, öğretmenlerin,
öğrencilerin ve velilerin rol ve sorumlulukları tanımlanmış ve çeşitli kanallar aracılığı
ile tüm paydaşlara duyurulmuştur.
Teknoloji alt yapısı, dijital vatandaşlık, etik farkındalık, video konferans, öğrenme
ortamları ve ölçme-değerlendirme konuları uzaktan eğitim politika dokümanında
açıklanan diğer önemli konu başlıkları arasında yer almaktadır.
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B. Süreç
Covid-19 sebebi ile 14 hafta süren acil durum uzaktan eğitim sürecinin yürütülmesi
için doğrudan okul yönetimleri ile çalışılmıştır. K12 düzeyinde yapılan tüm çalışmaların
bütünlük içinde yürütülmesine özen gösterilmiş ve öncelikler belirlenmiştir.
Okul yönetimleri ile haftalık, değerlendirme toplantıları düzenlenmiş, bu toplantılarda tüm
paydaşlardan alınan geri bildirimler incelenmiş ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
Bölüm başkanları toplantıları, zümre toplantıları ve genel toplantılarda sık sık bir araya
gelinmiş, süreçle ilgili sorular cevaplanmış ve öneriler geliştirilmiştir.
Tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere gereken teknik destek hızlı bir şekilde verilmiş,
ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan kaynaklar kullanıma sunulmuştur.

C. Öğretmenlerin Rolü
Uzaktan eğitim sürecinin belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesi için; öğretmenler
çeşitli şekillerde desteklenmiştir. Öğretmenlerin rolleri ve sorumlulukları açık bir şekilde
belirlenmiş ve öğretmenlerle paylaşılmıştır. Öğretmenlerin yol haritalarını belirlemeleri
amacı ile kurum içi çözüm önerileri geliştirilmiş, haftalık olarak öneriler yayınlanmış ve takip
edilebilecek uluslararası kaynaklar sunulmuştur.
Öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları eğitimler; süreç başlamadan önce yüz yüze olacak
şekilde; süreç içinde ise video konferans aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Anlık olarak gelişen
ihtiyaçlara ve sorulara hızlı bir şekilde dönüş yapılmıştır.
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Eğitimler
Öğretmenler için düzenlenen eğitimler ile ilgili bazı detaylar aşağıdaki gibidir:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tüm öğretmenler - Google Meet Eğitimleri (yüz yüze)
Tüm öğretmenler - Quicktime Player Eğitimleri (yüz yüze)
Okulöncesi öğretmenleri - Google Classroom Eğitimleri (video konferans)
Okulöncesi öğretmenleri - Google Meet Eğitimleri (video konferans)
Okulöncesi öğretmenleri - Canva Eğitimleri (video konferans)
İlkokul öğretmenleri - Google Classroom Eğitimleri (video konferans)
İlkokul öğretmenleri - Google Meet Eğitimleri (video konferans)
İlkokul öğretmenleri - Google Form Eğitimleri (video konferans)
Eğitim Videoları
Tüm akademik kadroya yönelik olarak; G Suite (Google Classroom, Google Form,
Google Jamboard, Google Meet, Google Slides) uygulamalarının kullanımı ve ders videolarının (QuickTime Player) hazırlanmasına yönelik eğitim videoları hazırlanmış ve
öğretmenlerle paylaşılmıştır.
https://destek.hisarschool.k12.tr/eğitim-videoları

Eğitim Dokümanları
Tüm akademik kadroya yönelik olarak; G Suite (Google Drive paylaşım ve güvenlik
ayarları, beraber çalışma araçları, ölçme değerlendirme araçları) uygulamalarının
kullanımına dair eğitim dökümanları, bilgilendirmeler, uzaktan eğitim sürecinde dikkat
edilecek konuları içeren görseller hazırlanmış ve öğretmenlerle paylaşılmıştır.
https://destek.hisarschool.k12.tr/eğitim-dokümanları

Teknik Destek
Süreç boyunca tüm akademik kadroya yönelik olarak geliştirilen materyaller bir web
sitesi içinde paylaşıma açık bir şekilde yayınlanmıştır.
https://destek.hisarschool.k12.tr/

IT ve Bilgisayar Eğitimi bölümleri tarafından, uzaktan eğitim sürecini desteklemek
amacı ile destek@hisarschool.k12.tr mail adresi aracılığı ile öğretmenlere teknik destek
verilmiştir.
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D. Öğrencilerin Rolü
Uzaktan eğitim sürecinin belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesi için; öğrenciler
çeşitli şekillerde desteklenmiştir. Öğrencilerin rolleri ve sorumlulukları açık bir şekilde
belirlenmiş ve paylaşılmıştır.
Sisteme yönelik olarak alınan geri bildirimler aracılığı ile öğrenciler sürecin bir parçası
haline getirilmiş ve alınan geri bildirimler doğrultusunda gereken iyileştirmeler yapılmıştır.
Bilgisayar Dersleri
Bilgisayar derslerinin içeriği, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmiş ve uzaktan eğitim
sürecine uygun bir şekilde adapte edilmiştir. Öğretmenlerin ders planları doğrultusunda
öğrencilerin ihtiyaç duyacakları beceriler tespit edilmiş ve öğrenciler teknoloji becerileri
konusunda doğrudan bilgisayar dersleri aracılığı ile desteklenmiştir.
1:1 iPad & BYOD Programları
Apple Distinguished School olarak, ortaokul ve lisede uygulanan 1:1 iPad & BYOD: Kendi
Cihazını Getir Programları uzaktan eğitim sürecini öğrenciler açısından doğrudan ve olumlu
yönde desteklemiştir.
Dijital Vatandaşlık, Etik ve Farkındalık
Common Sense tarafından akredite edilmiş bir okul olarak, öğrencilerimizden dijital
vatandaşlık, etik ve farkındalık konusunda hassasiyet göstermeleri ve kurallara
uymaları beklenmiştir. Bu kapsamda önemle üzerinde durulan başlıklar aşağıdaki gibidir:
●
●
●
●

Dijital Gizlilik ve Güvenlik
Kendini İfade Etme ve Dijital Kimlik
İnternet Kültürünün Bir Parçası Olmak
İntihal ve Başkalarının Çalışmalarına Saygı Duymak
Öğrencilerimiz, Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası doğrultusunda davranmış
ve bu konu uzaktan eğitim sürecinde geri bildirim raporlarının önemli bir maddesi olarak
önceliklendirilmiştir.
Teknik Destek
Oluşturulan destek@hisarschool.k12.tr mail adresi aracılığı ile IT ve Bilgisayar Eğitimi
bölümleri tarafından öğrencilere teknik destek verilmiştir.
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E. Velilerin Rolü
Uzaktan eğitim sürecinin belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesi için; veliler
de çeşitli şekillerde desteklenmiştir. Uzaktan eğitim politikasında, iletişim kanalları,
velilerin rolleri ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenmiş ve paylaşılmıştır. Sisteme
yönelik olarak alınan geri bildirimler aracılığı ile veliler sürecin bir parçası haline
getirilmiştir. Alınan geri bildirimler doğrultusunda sisteme yönelik iyileştirmeler
yapılmıştır.
●

Bilgilendirme
Veliler, süreç ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilmiştir.
Velilerinin desteğine ihtiyaç duyulan yaş grupları için sistemi takip etmeye 		
yönelik yardımcı dokümanlar yayınlanmıştır.
Uzaktan eğitim sürecine yönelik olarak hazırlanan web sitesinde “Sıkça
Sorulan Sorular” bölümü oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.
https://destek.hisarschool.k12.tr/sss

Ortaokulda Google Classroom Guardian hesabı aktive edilerek, velilerin ve 		
öğrencilerin ödev ve proje takiplerini yapabilmeleri sağlanmıştır.
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Teknik Destek
Oluşturulan destek@hisarschool.k12.tr mail adresi aracılığı ile IT ve Bilgisayar Eğitimi
bölümleri tarafından öğretmenlere teknik destek verilmiştir.

F. Teknik Alt Yapı
Uzaktan eğitim sürecinin belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesi için;
öğrenci ve öğretmenlerin kullanmış oldukları sistem içinde ders rutinlerini ve bağlarını
devam ettirmeleri, gerekli desteği hızlı bir şekilde alabilmeleri, takip, analiz ve güvenlik
konusunda sorun yaşamamaları öncelik olarak belirlenmiştir.
Bu doğrultuda okulun kurumsal olarak desteklediği G Suite platformu uzaktan eğitim
süreci için kullanılan temel yapıyı oluşturmuştur. Tüm seviyelerde (okulöncesi, ilkokul,
ortaokul ve lise) müfredatın paylaşımı için içerik yönetim sistemi olarak Google
Classroom kullanılmıştır. Çevrim içi (online) görüşmeler video konferans yolu ile, dersler
ise Google Meet aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Hisar Okulları bilgi sistemi HisarNet’e
ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modüller eklenmiştir; bu modüller aşağıda belirtilmiştir:
●

Öğretmenler tarafından girişi yapılan uzaktan eğitim içeriklerinin öğrenci ve veli
erişimine açılması

●

Uzaktan eğitim sürecine uygun olarak tasarlanan ve öğretmenler tarafından girişi
yapılan öğrenci geri bildirim formlarının öğrenci ve veli erişimine açılması

G. Geri Bildirimler
Geri Bildirim Formları
Acil durum uzaktan eğitim sürecinde sisteme yönelik olarak tüm paydaşlardan
düzenli olarak geri bildirimler alınmıştır. Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise
düzeyinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik olarak hazırlanan anketler sürecin
değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli rol oynamıştır.
●
●
●
●

Geri Bildirim Formları I - (öğrenci - öğretmen - veli)
Geri Bildirim Formları II - (öğrenci - veli)
Geri Bildirim Formları III - (öğrenci)
Geri Bildirim Formları IV - (öğrenci - öğretmen - veli)
Öğretmenlerin teknik alt yapı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak ayrıca hazırlanan ve
uygulanan geri bildirim formu hem acil durum uzaktan eğitim sürecinde hem de 2020 - 2021
planlamalarında öğretmenlerin ihtiyaçlarını ortaya koyma konusunda yol gösterici
olmuştur.
12

Geri Bildirim Raporları
Geri bildirim formlarının sonuçları raporlanarak, okul yönetimleri ile paylaşılmış,
yapılan toplantılarda detaylı olarak ele alınmış, bölüm başkanları toplantılarında
duyurulmuş ve geliştirilmesi gereken alanlarda çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca,
geri bildirim formları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve sonuçlar akademik kadro
ve veliler ile paylaşılmıştır.

H. Çevrim içi (Online) Sınavlar
Ara Sınıf Kayıt Kabul Sınavları
Hisar Okulları İlkokul, Ortaokul ve Lise ara sınavlara kayıt kabul süreçleri çevrim içi
(online) olarak yürütülmüştür. Gerekli hazırlık ve planlamalar aşağıda belirtilen
akış içinde yürütülmüştür.
Sınavlar çevrim içi (online) olacak şekilde 2 cihaz kullanılarak uygulanmıştır.
Birinci cihaz, sınava girerken kullanılan ve internet erişimi olan bir bilgisayar, ikinci
cihaz aday öğrenciyi 1-2 metre mesafeden kamerası ile gösterebilecek bir tablet
veya cep telefonu olarak kullanılmıştır.
Sınavlar, tüm seviyelerde Google Form kullanılarak yapılmıştır.
İngilizce mülakat görüşmeleri Google Meet aracılığı ile video konferans sistemi
üzerinden yapılmıştır.
Sınav öncesi gözetmen öğretmenler ile deneme oturumları gerçekleştirilmiştir.
Sınav öncesi aday öğrenciler ile teknik hazırlık oturumları gerçekleştirilmiştir.
Sınav toplam 190 (İlkokul: 60, Ortaokul: 92, Lise: 38) öğrencinin katılımı ile başarılı
bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Sınavlar, İlkokul, Ortaokul ve Lise yönetimleri ile değerlendirilmiş, iyileştirme
önerileri paylaşılmıştır.
İngilizce Hazırlık Yeterlilik Sınavı
Ortaokuldan liseye geçiş sürecinde, İngilizce Hazırlık Yeterlilik Sınavları
çevrim içi (online) olarak yürütülmüş; 110 öğrencinin katılımı ile başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmiştir.
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I. Genel Değerlendirme
Hisar Okulöncesi Genel Değerlendirme
Okulöncesi müfredatının velilere ulaştırılması konusunda okul tarafından takip ve
analiz edilebilen bir sistem olan Google Classroom’a geçiş sağlanmıştır. Tüm eğitim
materyallerinin öğretmenler tarafından, Google Classroom aracılığı ile Türkçe,
İngilizce ve branş derslerine yönelik olarak paylaşılabilmesi için gerekli eğitimler
düzenlenmiştir. Böylece daha önce whatsapp üzerinden yürütülen iletişim ve paylaşım
kurumsal bir platforma taşınmış; müfredatın paylaşımı, öğrenci çalışmalarının toplanması
ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi sağlanmıştır. Okulöncesi bünyesindeki
öğretmenlerimiz ders videolarını Quicktime Player aracılığı ile hazırlamış ve öğrencileri ile
paylaşmışlardır.
Yaş grubu dikkate alınarak gerçekleştirilen çevrim içi (online) ders ve görüşmelerin
saatleri okul yönetimleri ile birlikte titizlikle planlanmış ve uygulanmıştır. Yardımcı dijital
kaynak olarak Morpa Çocuk platformunun öğrenci ve öğretmen üyelikleri aktive edilerek
süreç desteklenmiş, öğretmenlerin yararlanabilecekleri çeşitli ulusal ve uluslararası
kaynaklar önerilmiştir.
2020-2021 Akademik Yılında farklı senaryolara hazırlıklı olmak adına aşağıdaki önerileri
sıralayabiliriz:
Öğretmenlerin G Suite platformu ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi,
Öğretmenlerin dijital araçları kullanarak içerik / video hazırlama konusunda
becerilerinin geliştirilmesi (ders materyalleri, çalışma kağıtları, videolar),
Öğretmenler tarafından ilgili yaş gruplarına uygun olarak kullanılabilecek dijital
platformların belirlenmesi,
Öğrencilere göndermek üzere basılı yayın ve içerik geliştirme çalışmalarının yapılması,
Öğrencilerin yıl boyunca kullanacakları platformların sağlıklı çalışabilmesi için evlerde
bulunan cihazlara yönelik bir tavsiye yazısının velilere iletilmesi.
Hisar İlkokulu Genel Değerlendirme
İlkokul seviyesinde içerik yönetim sistemi olarak kullanılan Google Classroom,
öğrenci çalışmalarının toplanabileceği ve geri bildirimlerin düzenli olarak verilebileceği
bir şekilde yapılandırılmıştır. Öğrenci, öğretmen ve velilerin sistemi efektif bir şekilde
kullanabilmelerini sağlamak için sınıf öğretmenlerine ait Google Classroom sayfaları ve
çevrim içi (online) dersler, bilgisayar öğretmenleri tarafından da takip edilmiş ve gerekli
durumlarda destek verilmiştir.
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İlkokul bünyesindeki öğretmenlerimiz ders videolarını Quicktime Player aracılığı ile
hazırlamış ve öğrencileri ile paylaşmışlardır. Yaş grubu dikkate alınarak çevrim içi
(online) ders ve görüşmelerin saatleri kademeli bir şekilde artırılarak geçiş
sağlanmıştır. Yardımcı dijital kaynak olarak Morpa platformunun öğrenci ve öğretmen
üyelikleri aktive edilerek süreç desteklenmiştir.
Öğretmenler, ölçme değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi için Google Form
kullanımı konusunda yönlendirilmiş ve desteklenmiştir.
Öğrenci gelişiminin takibi ve geri bildirim formları için okul yönetimleri ile birlikte
öneriler geliştirilerek, süreç desteklenmiştir. Bu doğrultuda tamamlanan geri
bildirim ve dönem sonu raporları öğrencilerle paylaşılmıştır.

15

2020 - 2021 Akademik Yılında farklı senaryolara hazırlıklı olmak adına aşağıdaki önerileri
sıralayabiliriz:
Ders tasarımlarının, harmanlanmış (blended learning), esnek ve çevrim içi (online)
öğrenme yaklaşımlarını hem yüz yüze hem de uzaktan destekleyecek şekilde yeniden
gözden geçirilmesi ve gerekli dönüşümün sağlanması,
Öğretmenlerin G Suite platformu ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi,
Öğretmenlerin dijital araçları kullanarak içerik / video hazırlama konusunda
becerilerinin geliştirilmesi (ders materyalleri, çalışma kağıtları, videolar),
İlgili yaş gruplarına uygun olarak kullanılabilecek dijital platformların belirlenmesi,
Öğrencilere göndermek üzere basılı yayın ve içerik geliştirme çalışmalarının yapılması,
Okulda bulunan ve İngilizce öğretmenleri tarafından kullanılan iPad istasyonlarının
takip edilebilir bir sistem içinde planlanarak sınıf öğretmenleri tarafından da
kullanılması,
Öğrencilerin yıl boyunca kullanılacak platformlar ile ilgili teknik becerilerinin
geliştirilmesi ve bu doğrultuda 1. sınıf seviyesinde Bilişim Teknolojileri ve
Yazılım dersinin açılması,
Yıl boyunca kullanılacak platformların desteklenmesi amacıyla öğrencilerin evlerinde
bulunan cihazlara yönelik olarak velilere tavsiye yazısının iletilmesi.
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Hisar Ortaokulu Genel Değerlendirme
Ortaokul seviyesinde yürütülen 1:1 iPad programı öğrenciler, öğretmenler ve
veliler açısından süreci olumlu yönde desteklemiştir. İçerik yönetim sistemi olarak
kullanılan Google Classroom ile ders içerikleri paylaşılmış, süreci değerlendirmeyi öne
çıkaracak şekilde öğrencilere düzenli geri bildirimler verilmiştir.
Çevrim içi (online) ders ve görüşmelerin saatleri öğrenci, veli ve öğretmenlerden gelen
geri bildirimler doğrultusunda artırılmıştır. Yardımcı dijital kaynaklar olarak Morpa ve
Vitamin platformlarının öğrenci, öğretmen üyelikleri aktive edilerek süreç
desteklenmiştir.
Öğrencilerin zaman yönetimi konusunda desteklenmeleri amacıyla yürütülen
çalışmalara dijital araçların kullanımı (Google Calendar) ile destek verilmiştir.
Velilerin, öğrencilerin gelişimini takip edebilmeleri amacı ile Google Classroom
Guardian seçenekleri aktive edilmiştir.
Öğrenci gelişiminin takibi ve geri bildirim formları için okul yönetimleri ile birlikte
öneriler geliştirilerek süreç başlatılmış ve bölüm başkanlarına sunulmuştur.
Bu doğrultuda tamamlanan geri bildirim ve dönem sonu raporları öğrencilerle
paylaşılmıştır.
2020 - 2021 Akademik Yılında
aşağıdaki önerileri sıralayabiliriz:

farklı

senaryolara

hazırlıklı

olmak

adına

Ders tasarımlarının, harmanlanmış (blended learning), esnek ve çevrim içi
(online) öğrenme yaklaşımlarını hem yüz yüze hem de uzaktan destekleyecek
şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli dönüşümün sağlanması,
Ölçme değerlendirme çalışmalarının harmanlanmış (blended learning), esnek ve
çevrim içi (online) öğrenme yaklaşımlarını dikkate alacak şekilde yeniden gözden
geçirilmesi,
Öğretmenlerin G Suite platformu ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi,
Öğretmenlerin dijital araçları kullanarak içerik / video hazırlama konusunda
becerilerinin geliştirilmesi (ders materyalleri, çalışma kağıtları, videolar),
İlgili ders içeriklerine uygun olarak kullanılabilecek dijital platformların
belirlenmesi,
Öğrencilere göndermek üzere basılı yayın ve içerik geliştirme çalışmalarının
yapılması,
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1:1 iPad programı doğrultusunda daha fazla etkileşim ve geri bildirim sağlayacak
ders tasarımlarının yapılması,
1:1 iPad programı doğrultusunda öğrencilerin kullanacakları cihazların iPad Pro /
Laptop üretim odaklı kullanabilecek şekilde güncellenmesi ve bu doğrultuda gerekli
bilgilendirmelerin yapılması.
Hisar Lisesi Genel Değerlendirme
Lise seviyesinde yürütülen BYOD programı öğrenciler, öğretmenler ve veliler
açısından süreci olumlu yönde desteklemiştir. İçerik yönetim sistemi olarak
kullanılan Google Classroom üzerinde gerekli içerikler paylaşılmış, öğrenci
çalışmalarına yönelik geri bildirimler verilmiştir.
.
Çevrim içi (online) ders ve görüşmelerin saatleri öğrenci, veli ve öğretmenlerden
gelen geri bildirimler doğrultusunda artırılmıştır. Özellikle Matematik ve Fen
bölümlerini desteklemek amacı ile iPad ve Wacom tabletler öğretmenlere ulaştırılmış
ve gerekli teknik alt yapı sağlanmıştır.
Öğrenci gelişiminin takibi ve geri bildirim formları için okul yönetimleri ile birlikte
öneriler geliştirilerek süreç başlatılmış ve bölüm başkanlarına sunulmuştur. Bu doğrultuda
tamamlanan geri bildirim ve dönem sonu raporları öğrencilerle paylaşılmıştır.
2020 - 2021 Akademik Yılında farklı senaryolara hazırlıklı olmak adına aşağıdaki önerileri
sıralayabiliriz:
Ders tasarımlarının, harmanlanmış (blended learning), esnek ve çevrim içi (online)
öğrenme yaklaşımlarını hem yüz yüze hem de uzaktan destekleyecek şekilde yeniden
gözden geçirilmesi ve gerekli dönüşümün sağlanması,
Ölçme değerlendirme çalışmalarının harmanlanmış (blended learning), esnek ve
çevrim içi (online) öğrenme yaklaşımlarını dikkate alacak şekilde yeniden gözden
geçirilmesi,
Öğretmenlerin G Suite platformu ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi,
Öğretmenlerin dijital araçları kullanarak içerik / video hazırlama konusunda
becerilerinin geliştirilmesi (ders materyalleri, çalışma kağıtları, videolar),
İlgili ders içeriklerine uygun olarak kullanılabilecek dijital platformların belirlenmesi,
Öğrencilere göndermek üzere basılı yayın ve içerik geliştirme çalışmalarının yapılması,
BYOD programı doğrultusunda daha fazla etkileşim ve geri bildirim sağlayacak ders
tasarımlarının yapılması.
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PLANLAMA: 2020 - 2021
Geleceğe Bakış
Hisar Okulları değişen ve zorlu koşullarda dahi sürdürülebilir, paylaşılabilir ve
yönetilebilir bir eğitim ortamını tüm paydaşlarına sunmak konusunda kararlıdır.
Dijital dönüşüm süreçleri başta okul yönetimleri olmak üzere tüm okul toplumu
tarafından sahiplenilmeyi gerektiren süreçlerdir.
A. Bilişim Stratejileri
Misyon & Vizyon
Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi, okulun misyonunu destekleyecek şekilde
“Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almasını
sağlamak” misyonu ile çalışmalarını yürütecektir.
Bilişim Stratejileri Merkezi, okulun vizyonunu destekleyecek şekilde “Hedefimiz,
bilişim stratejilerinin öğrenme ortamlarını destekleyecek şekilde belirlenmesi, değişen
şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik
bir ekosistemin K12 bütünlüğünde yapılandırılmasıdır.” vizyonu ile çalışmalarını
yürütecektir.
Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için; uluslararası standartlar doğrultusunda öncü
kişi ve kurumlarla çalışılması, öğrenme ve sonuçlar üzerine odaklanmış, eyleme
geçirilebilir planlamalar yapılması, tüm paydaşlardan alınan girdilerin planlamalara
yansıtılması ve paylaşılması önemlidir.
Politika & Yol Haritaları
Bilişim Stratejileri Merkezi Raporu, önümüzdeki dönemlerde yol haritalarının
oluşturulmasında temel oluşturacak ve Uzaktan Eğitim Politika dokümanı süreç
içinde değişen ihtiyaçlar dikkate alınarak güncellenecektir. Hisar Okulları Uzaktan
Eğitim Politikası dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
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B. Öğrenme Ortamları
Bilgiye daha kolay erişilmesi ile birlikte internete ve birbirimize sürekli “bağlantılı”
olmanın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlantılar ancak doğru yönlendirme
ile anlamlı, üretmeye yönelik, etik ve güvenli olabilir.
Bilişim stratejilerinin öğrenme ortamlarını destekleyecek şekilde belirlenmesi, değişen
şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir
ekosistemin K12 bütünlüğünde yapılandırılması amacı ile, öğrenci ve öğretmenlerin rolleri
belirlenmeli, öğrenme ortamları tanımlanmalıdır.
Bu doğrultuda alanında en saygın kuruluş olan, International Society for Technology in
Education (ISTE) tarafından belirlenen uluslararası eğitim teknolojileri standartları dikkate
alınarak öğrenci ve öğretmenlerin rolleri aşağıda tanımlanmıştır.
International Society for Technology in Education (ISTE)

C. Öğretmenlerin Rolü
Hisar Okulları öğretmenlerinin rolleri aşağıda belirtilen standartlar doğrultusunda
belirlenmiş ve bu rolleri destekleyen teknoloji alt yapısı sağlanmıştır.

STANDARTLARI

1”

1

AÇIKLAMALAR

Öğrenen

Eğitimciler; öğrencilerin öğrenmelerini iyileştirmek için teknolojinin gücünü kullanarak ve iyi uygulama
örneklerini araştırarak kendilerini sürekli geliştirirler.

Lider

Eğitimciler; öğrenciyi yetkilendirmek, öğrencinin başarısı, öğrenme ve öğretmeyi iyileştirmek için liderlik
fırsatlarını araştırırlar.

Dijital Vatandaş

Eğitimciler; öğrencilerin dijital dünyaya olumlu katkıda bulunmalarını ve sorumlu bir şekilde katılımlarını
sağlamada teşvik edicidirler.

İşbirlikçi

Eğitimciler; uygulamaları geliştirmek, keşfetmek, kaynakları ve fikirleri paylaşmak ve problemleri birlikte
çözmek amacıyla hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine zaman ayırırlar.

Tasarımcı

Eğitimciler; öğrenci farklılıklarını dikkate alan özgün, öğrenen odaklı etkinlikleri ve ortamları tasarlarlar.

Kolaylaştırıcı

Eğitimciler; öğrencilerin ISTE standartlarında belirlenen öğrenci başarılarına ulaşmalarını sağlamak için
öğrenmeyi teknoloji ile desteklerler.

Analist

Eğitimciler; öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını sağlamada onların öğrenmelerini düzenleyecek
verileri anlarlar ve kullanırlar.

ISTE Standards for Educators | ISTE.” https://www.iste.org/standards/for-educators. Accessed 16 Jun. 2020.
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D. Öğrencilerin Rolü
Hisar Okulları öğrencilerinin rolleri aşağıda belirtilen standartlar doğrultusunda
belirlenmiş ve bu rolleri destekleyen teknoloji alt yapısı sağlanmıştır.

STANDARTLARI2

2

AÇIKLAMALAR

Güçlü Öğrenen

Öğrenciler; bilimin ışığı doğrultusunda teknolojiden yararlanarak hedeflerini seçerken, o hedefleri
başarırken ve örneklerken etkin bir rol oynarlar.

Dijital Vatandaş

Öğrenciler; iletişim içindeki dijital dünyada yaşamanın, öğrenmenin ve çalışmanın haklarını,
yükümlülüklerini ve olanaklarını bilirler; güvenli, yasal ve etik biçimde davranırlar ve bu tür
davranışlara örnek olurlar.

Bilgiyi Yapılandıran

Öğrenciler; birçok kaynağı dijital araçlarla eleştirel bir şekilde araştırarak bilgiyi yapılandırır, yaratıcı
ürünler ortaya koyar, kendileri ve başkaları için anlamlı öğrenim deneyimleri oluştururlar.

Yenilikçi Tasarımcı

Öğrenciler; yeni, yararlı veya yaratıcı çözümler bularak sorunları belirlemek ve çözmek için çeşitli
teknolojileri kullanırlar.

Bilişimsel Düşünen

Öğrenciler; teknoloji yöntemlerinin çözüm geliştirme ve çözümleri test etme gücünden yararlanarak
sorunları anlayacak ve çözecek stratejiler geliştirirler ve kullanırlar.

Yaratıcı İletişimci

Öğrenciler; kendi amaçlarına uygun platformları, araçları, formatları ve dijital medyayı kullanarak
anlaşılır biçimde iletişim kurarlar ve kendilerini yaratıcı biçimde ifade ederler.

Global İşbirlikçi

Öğrenciler; başkalarıyla iş birliği yaparak, yerel veya global takım çalışmalarına verimli katılarak; dijital
araçları, bakış açılarını genişletmek ve öğrenimlerini zenginleştirmek amacıyla kullanırlar.

“ISTE Standards for Students | ISTE.” https://www.iste.org/standards/for-students. Accessed 16 Jun. 2020.

Sürdürülebilirlik ve Standartlar
A. Mesleki Gelişim: Eğitim Teknolojileri
Bilişim stratejileri açısından dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi, sürekliliğin ve
sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerini
desteklemek önemli bir başlıktır.
Değişen ihtiyaçlar ve öncelikler göz önüne alınarak; öğretmenlerin eğitim teknolojileri
konusunda çeşitli şekillerde desteklenmeleri önemlidir.
Aşağıdaki seçenekler ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecektir.
●
●

Okul içinde eğitimlerin verilmesi
Okul dışından eğitimlerin alınması
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B. Akreditasyon & Sertifikasyon
Bilişim stratejileri açısından dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi, sürekliliğin ve
sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda bir diğer önemli başlık akreditasyon
ve sertifikasyon süreçleridir. Bu konuda yürütülen çalışmalar aşağıda ele alınmıştır:
Apple Distinguished School
Okulumuz; Apple’ın örnek öğrenme ortamları vizyonunu gösteren programlara verdiği
“Apple Onaylı Seçkin Okul” statüsünü taşımaktadır. Apple Onaylı Seçkin Okul konusunda
daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.
Common Sense School
Common Sense, çocukların iyi birer dijital vatandaş olarak medya ve teknoloji
dünyasında başarılı olmalarına yardımcı olan ve kar amacı gütmeyen dünyanın önde
gelen kuruluşlarından biridir. Okulumuz; Dijital Vatandaşlık, Etik ve Farkındalık konularında
yaptığı çalışmalar ile akredite edilerek Common Sense School statüsünü almıştır.
Common Sense School konusunda daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.
Google Akreditasyon Süreçleri
Microsoft Akreditasyon Süreçleri
ISTE Akreditasyon Süreçleri

22

Teknik Alt Yapı
Hisar Okulları teknoloji altyapısı, okulda gerçekleşen tüm öğrenme aktivitelerini ve
öğrenme ortamlarını destekleyen, doğru kaynaklara uygun cihazlar ile hızlı bir şekilde
ulaşılmasını sağlayan ve öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde
devam etmesine olanak veren bir alt yapıyı kullanıcılara sunar. Bu bağlamda eğitim ve
öğrenim, takip eden konu başlıkları çerçevesinde desteklenir:
●
●
●
●
●
●
●
●

Yüksek Kalite Dayanıklı Donanım
Yüksek Hız Kablolu / Kablosuz Ağ
Hızlı İnternet Bağlantısı
Erişilebilir Bulut
Video Konferans & Canlı Yayın Sistemleri
Video Kayıt & Stüdyo Alanları
Bilgi Güvenliği
Teknik Destek
A. Farklı Senaryolara Hazırlık
Önümüzdeki süreçte farklı senaryoların çalışılması ve hazırlıkların bu doğrultuda
yapılması; kısa, orta ve uzun dönem stratejik eylem planlarının hazırlanması ve hayata
geçirilmesi önceliklidir. İçinde bulunduğumuz durum, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım
ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır (Multi Channel Education).
Bu amaçla, Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen d. School Stanford Framework
dokümanı, bir başlangıç noktası oluşturması açısından kullanıma uygun bulunmuştur.
Öngörülen her bir senaryo okulun öncelikleri doğrultusunda olası alt senaryolara
ayrılabilir.
Senaryo 1: Okulların sürekli olarak açık, öğretmenler ve öğrencilerin okulda olduğu ve
eğitim öğrenimin planlandığı şekilde yüz yüze devam ettiği senaryodur (Open Campus).
Senaryo 2: Okulların sürekli olarak açık, öğrencilerin bir kısmının evde, bir kısmının
okulda olduğu, öğrenci açısından eğitim öğrenimin belli aralıklarla okulda, belli
aralıklarla uzaktan devam ettiği senaryodur (Hybrid Learning).
Senaryo 3: Okulların kapalı, öğretmenlerin ve/veya öğrencilerin evde olduğu, eğitim
öğrenimin uzaktan devam ettiği senaryodur (Extended Remote Learning).
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Okulun Durumu

Sağlık Tedbirleri

Öğrenme

Ders Programı

Senaryo 1
Okulların açık
olduğu durum
“Yeni Normal”

Okul açık.
Öğrenciler ve
öğretmenler okulda.

Gelişmiş sağlık
önlemleri

Geleneksel eğitim,
harmanlanmış
eğitime geçiş

Standart ders
programı

Senaryo 2
Hibrit Eğitim

Okul açık.
İnsan yoğunluğu
kapasitenin %50’si
veya daha azı.

Gelişmiş sağlık
önlemleri
Senaryo 1’e göre daha da
arttırılmış önlemler

Senaryo 3
Uzaktan Eğitim

Okul kapalı.
Kampüs içinde
öğrenci yok.

Okul içerisine kimse
alınmıyor, evden
çalışılıyor.

Standart ders
programından farklı bir
düzenleme

Harmanlanmış
eğitim

Tüm öğrenciler için
Uzaktan Eğitim

Standart ders programı,
okullara göre üzerinde
bazı değişiklikler
yapılmış.

Öngörülen senaryolar okul müdürleri, müdür yardımcıları, BSM üyeleri ve bölüm başkanları
ile çalışılmış; toplumun, okulun, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları belirlenmiştir.
Hisar School 2020 - 2021 Framework

Okul Müdürleri

Grup A

Hisar School 2020 - 2021 Framework

Müdür Yardımcıları

Grup B

Hisar School 2020 - 2021 Framework

Müdür Yardımcıları

Grup C

Hisar School 2020 - 2021 Framework

BSM Üyeleri 		

Grup D

Hisar School 2020 - 2021 Framework		

Öğretmenler 		

Grup E

Hisar School 2020 - 2021 Framework		

Öğretmenler 		

Grup F

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda her bir okul için gerekli alt yapı ilgili tablolara
yansıtılmıştır.

24

Hisar Lisesi
*Tüm öğrencilerin kendilerine ait, tüm öğretmenlerimizin ise okul tarafından verilmiş bilgisayarları mevcuttur.
**Sınıftan yayın yapmak için kullanılacak kamera sistemi
***Okulda ders videoları çekmek için kullanılacak profesyonel video çekim odası

Öğrenci ve öğretmen sütunlarında sayısı kullanım oranlarına göre artış göstermektedir.

HİSAR LİSESİ 2020 -2021 TEKNİK PLANLAMA
D O N A N I M

Öğrenci
SENARYO

1

2

Öğretmen
3

1

2

Bilgisayar*
Apple TV
İnteraktif Tahta
Kamera Sistemi**
Çizim Aracı / Tablet
Video Kayıt Odası***
Gezici iPad İstasyonu

Y A Z I L I M
İnternet Tarayıcısı
Google Chrome

Bulut Sistemleri
Google Drive

LMS
Google Classroom

Uygulamalar
G Suite: Docs, Slides,
Sheets, Forms, Jamboard

Video Konferans
Platformları
Google Meet / Webex /
Microsoft Teams

Müfredat Yönetim
Sistemi
Atlas Rubicon
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Öğrenme Ortamı
3

1

2

3

BYOD

BYOD

BYOD

Hisar Ortaokulu
*Tüm öğrencilerin kendilerine ait iPad tabletleri, tüm öğretmenlerimizin ise okul tarafından verilmiş bilgisayarları mevcuttur.
**Sınıftan yayın yapmak için kullanılacak kamera sistemi
***Okulda ders videoları çekmek için kullanılacak profesyonel video çekim odası

Öğrenci ve öğretmen sütunlarında sayısı kullanım oranlarına göre artış göstermektedir.

HİSAR ORTAOKULU 2020 -2021 TEKNİK PLANLAMA
D O N A N I M

Öğrenci
SENARYO

1

2

Öğretmen
3

1

2

Bilgisayar/iPad*
Apple TV
İnteraktif Tahta
Kamera Sistemi**
Çizim Aracı / Tablet
Video Kayıt Odası***
Gezici iPad İstasyonu

Y A Z I L I M
İnternet Tarayıcısı
Google Chrome

Bulut Sistemleri
Google Drive

LMS
Google Classroom

Uygulamalar
G Suite: Docs, Slides,
Sheets, Forms, Jamboard

Video Konferans
Platformları
Google Meet / Webex /
Microsoft Teams

Müfredat Yönetim
Sistemi
Atlas Rubicon
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Öğrenme Ortamı
3

1

2

3

1:1 iPad

1:1 iPad

1:1 iPad

Hisar İlkokulu
*Tüm öğretmenlerimizin okul tarafından verilmiş bilgisayarları mevcuttur.
**Sınıftan yayın yapmak için kullanılacak kamera sistemi
***Okulda ders videoları çekmek için kullanılacak profesyonel video çekim odası
****Öğrencilerin evde kullanımı için tablet / bilgisayar önerisi
Öğrenci ve öğretmen sütunlarında sayısı kullanım oranlarına göre artış göstermektedir.

HİSAR İLKOKULU 2020 -2021 TEKNİK PLANLAMA
D O N A N I M

Öğrenci
SENARYO

1

2

Öğretmen
3

1

2

Bilgisayar*
Bilgisayar/Tablet****
Apple TV
İnteraktif Tahta
Kamera Sistemi**
Çizim Aracı / Tablet
Video Kayıt Odası***
Gezici iPad İstasyonu

Y A Z I L I M
İnternet Tarayıcısı
Google Chrome

Bulut Sistemleri
Google Drive

LMS
Google Classroom

Uygulamalar
G Suite: Docs, Slides,
Sheets, Forms, Jamboard

Video Konferans
Platformları
Google Meet / Webex /
Microsoft Teams

Müfredat Yönetim
Sistemi
Atlas Rubicon
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Öğrenme Ortamı
3

1

2

3

Hisar Okulöncesi
*Tüm öğretmenlerimizin okul tarafından verilmiş bilgisayarları mevcuttur.
**Sınıftan yayın yapmak için kullanılacak kamera sistemi
***Okulda ders videoları çekmek için kullanılacak profesyonel video çekim odası
****Öğrencilerin evde kullanımı için tablet / bilgisayar
*****Veli desteği göz önünde bulundurulmuştur.

Öğrenci ve öğretmen sütunlarında sayısı kullanım oranlarına göre artış göstermektedir.

HİSAR OKULÖNCESİ 2020 -2021 TEKNİK PLANLAMA
D O N A N I M

Öğrenci****
SENARYO

1

2

Öğretmen
3

1

2

Bilgisayar*
Bilgisayar/Tablet****
Apple TV
İnteraktif Tahta
Kamera Sistemi**
Çizim Aracı / Tablet
Video Kayıt Odası***
Gezici iPad İstasyonu

Y A Z I L I M
İnternet Tarayıcısı
Google Chrome

Bulut Sistemleri
Google Drive

LMS
Google Classroom

Uygulamalar
G Suite: Docs, Slides,
Sheets, Forms, Jamboard

Video Konferans
Platformları
Google Meet / Webex /
Microsoft Teams

Müfredat Yönetim
Sistemi
Atlas Rubicon
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Öğrenme Ortamı
3

1

2

3

B. Uzaktan Eğitim Sistemleri
Erişilebilir Bulut Sistemleri
Hisar Okullarında, öğrencilerin ve öğretmenlerin dosya ve e-posta erişimi için GSuite
hizmetleri kullanılmaktadır. Her öğrencinin ve öğretmenin sınırsız e-posta ve dosya
alanı vardır.
Öğrenciler ve öğretmenler G Suite For Education platformunu kullanarak kolaylıkla
iletişim kurar, kaynaklara ulaşır, ödev ve proje teslimi yaparlar.
LMS & MOOC Sistemleri
MOOC (Massive Open Online Courses: Kitlesel Açık Online Dersler), bir ders almak
isteyen herhangi bir kişiye, çevrim içi (online) katılım zorunluluğu olmadan öğrenme
içeriği sağlayan bir modeldir.
LMS (Learning Management Systems: Öğrenme Yönetim Sistemleri), öğretmenlere
içerik oluşturmak ve sunmak, öğrenci katılımını takip etmek, ve öğrenci performansını
değerlendirmek için çevrim içi (online) bir sistem sunar. Ayrıca öğrencilere video
konferans ve tartışma forumları gibi etkileşimli özellikleri kullanma olanağı sağlayabilir.
Hisar Okulları, içerik yönetim sistemi olarak, Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise
seviyesinde GSuite: Google Classroom aracılığı ile ders materyalleri ve içerikleri
öğrencilerle düzenli olarak paylaşır.
Google Classroom

Blackboard Learn

Moodle

MS Teams

Canva

Merkezi Yönetim
Okulda Kullanılan Diğer Sistemlere
Entegrasyon
İntihal Modülü
Video Konferans Modülü
Aile Takip Modülü

Video Konferans Sistemleri
Uzaktan eğitim sürecinde, video konferans yöntemi, öğrencilerle bağlantıda olmak ve
akademik sürece devam etmek için güçlü ve etkili bir araçtır.
Hisar Okulları K12 düzeyinde uzaktan eğitim sürecinde çevrim içi (online) dersler
için Google Meet kullanır. Cisco Webex ise kullanıma hazır olarak Hisar Okulları
sistemlerine dahil edilmiştir.
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Google Classroom

Blackboard Learn

Zoom

MS Teams

BigBlueButton

Grup Odaları
Sınıf Yönetimi
Mobil Uygulama
Lokal Yönetim (On Premise)
LMS Entegrasyonu
Kayıt Seçeneği
Dosya Paylaşım

Video Kayıt Alanları
Öğretmenlerin ders videolarını hazırlayabilmeleri için;
●
●

K12 düzeyinde her sınıfta gerekli teknik donanım, kamera ve ses sistemleri
Profesyonel çekimler için gerekli teknik donanım, lightboard, kamera ve ses
sistemleri içeren video kayıt oda / odaları

Tüm Sınıflar

C Blok

B Blok

A Blok

Canlı Yayın & Kayıt Sistemi
Profesyonel Kayıt & İçerik Geliştirme Odası
Green Screen Alanı
Yazı Tahtası & Duvar & Sticker
Lightboard System

https://lightboard.info/

* C Blok Fen sınıflarında interaktif tahta olmadığı için, bu sınıflar kamera sistemine uygun
değildir. Bu sebeple sistem, öğretmenlerin bilgisayarları aracılığı ile kullanılır hale
getirilecektir.
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Ekstra Donanım: Tablet Seçenekleri
Öğretmenlerin önümüzdeki süreçlerde; ders materyali üretimi ve tahta uygulamaları
olarak kullanabilmeleri için, bilgisayarlarına ek tablet seçenekleri aşağıdaki tabloda
açıklanmıştır.
iPad

Grafik Tablet (Wacom)

iPad
Çizdiğini ekran üzerinde görebilme
Güçlü Yanlar

Üretkenlik uygulamaları ile farklı 		
amaçlar için bağımsız bir araç olarak
kullanılabilme
MDM tarafından kontrol edilebilme

MDM tarafından kontrol edilmesi gerekliliği
ve ek harcama yaratması
Alternatif seçeneğinin olmaması
Arıza oranı yüksekliği
Başlangıç için uzun eğitim süresi
Yeni gelen öğretmenler için eğitim ihtiyacı
Zayıf Yanlar

Farklı markalarda çok fazla seçenek olması
Kolay ulaşılabilirlik
Fiyat sebebi ile her öğretmene
kolayca verilebilmesi
Tek amaçla kullanım olduğu için
adaptasyon ve kullanım kolaylığı
Uzaktan erişim ile teknik kullanım
destek imkanı
Kalemin kolay bulunması ve şarj
gerektirmemesi

Sadece çizim aracı olarak kullanılabilmesi
Ekranının olmaması
Kullanmak için bilgisayara bağlama
gerekliliği
Bağlantı sorunu

İşletim sistemi güncellemeleri
Fiyatlardaki değişimin Apple tarafından
belirlenmesi
Fiyatların yüksek olması
Kalemin ayrı şarj olması
Kalem fiyatının yüksek olması
Kullanılmadığı durumlarda pillerin bozulması

Fırsatlar

Her alana uygun birçok app ve bu doğrultuda

Birçok firma tarafından farklı grafik tablet

derslerde farklı pek çok çalışmaya imkan

modellerinin üretiliyor olması

vermesi
Üretkenlik uygulamaları ile yaratıcılık fırsatları
sunması
Apple Distinguished School imajı ve prestij

Zorluklar

Fiyat ve ulaşılabilirlik açısından
sürdürülebilirlik
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Bulut Tabanlı Ders Aktarım Yazılımları
Genellikle öğretmenin akıllı tahta üzerinde tasarladığı ve verdiği dersi öğrencilerin
ekranlarında takip etmelerini sağlayan yazılımlardır.
Bu yazılımlar öğrenci katılımı için gelişmiş iş birliği araçları içerir.
Etkileşimli derslere, aktivitelere ve sınavlara imkan sağlar.
Ders materyallerinin aşağıda yer alan örnek platformlara aktarılması ile interaktif ve iş
birliğine dayalı olarak bulut tabanlı ders verme sistemleri Hisar Okulları teknik alt yapısına dahil
edilebilir. Örnek sistem platformlarını aşağıda bulabilirsiniz.
https://classflow.com/
https://www.smarttech.com/products/education-software/smart-learning-suite
https://myviewboard.com/
https://classflow.com/classflow-and-google/
Öğrencinin Performansına Uyum Sağlayan Sistemler
Öğrencilerin kendi performansı doğrultusunda ilerleyebileceği ve öğrencinin gelişimine
göre adapte olarak, içeriği yönlendiren sistemlerdir. Akademik olarak uygun görülmesi
durumunda aşağıda belirtilen sistemler Hisar Okulları teknik alt yapısına dahil edilebilir. Örnek
sistem platformlarını aşağıda bulabilirsiniz.
https://www.freckle.com/
https://www.scootpad.com/
https://www.edmentum.com/products/exact-path
https://www.pearson.com/us/prek-12.html
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EKLER
Ek 1: Kontrol Listesi 2020 - 2021

Aksiyon
Workshop Seri 1-2-3
Müdürler
Müdür Yardımcıları
BSM Üyeleri

Açıklama
2020 - 2021: Farklı Senaryoların
Çalışılması
d. Stanford Framework

Temmuz 3. Hafta
Sonuçlar, BSM çalışmalarına &
2020 - 21 Hisar Okulları Yol Haritası
çalışmasına kaynaklık etmiştir.
Eğitim Politikaları komisyonu ve tüm
okul müdür/müdür yardımcıları ile
paylaşılmıştır.

Bölüm Başkanları
Öğretmenler

Bilişim Stratejileri Merkezi Raporunun
tamamlanması

Tarih

Neredeyiz & Geleceğe Bakış bölümleri
ile birlikte tüm raporun tamamlanması

Bütçe 2020 - 2021 tamamlanması

Okul yönetimleri ile paylaşılmıştır.

Haziran 2020

Vitamin & Morpa üyeliklerinin
yapılması

Okulöncesi: Morpa Çocuk
İlkokul + Ortaokul

Haziran 2020

İnteraktif tahtaların değiştirilmesi

*C Blok Fen sınıflarında öğretmenlerin
bilgisayarları aracılığı ile sistem
kullanılır hale getirilecektir.

Haziran - Temmuz 2020

Sınıf içi kamera sistemlerinin
kurulması

*C Blok Fen sınıflarında öğretmenlerin
bilgisayarları aracılığı ile sistem
kullanılır hale getirilecektir.

Haziran - Temmuz 2020

Tüm okullar için ayrı ayrı velilere cihaz
yazılarının gönderilmesi

Okulöncesi - iPad tavsiye yazısı
İlkokul - iPad tavsiye yazısı
Ortaokul - 1:1 iPad yazısı
Lise - BYOD yazısı

Temmuz 2020

Wacom tabletlerin alınması

Tüm öğretmenlere seminer döneminde
teslim edilecektir.

Ağustos 2020
Faz II: İleri Planlama

iPadlerin öğretmenlere verilmesi
Farklı video konferans sistemlerinin
kurulum, kullanım ve testi

Cisco Webex kullanıma hazırdır.
MS Teams kullanıma hazırdır.

Temmuz 2020
Yayinlanma tarihi: Faz II

LMS platform araştırmaları ve testi

Blackboard, Canva, Google LMS
(classroom + assignment)

Ağustos 2020
G suite update ile LMS ihtiyaçları
cevaplanmış olacaktır; güncellemeler
öğretmenlere aktarılacaktır.

2020 - 21 Hisar Okulları
Yol Haritasının hazırlanması

Veli ve öğretmenler ile paylaşıldı /
web’de yayınlanmıştır.

Temmuz 2020

Yaz dönemi için
https://destek.hisarschool.k12.tr/
web sitesinin güncellenmesi ve
öğretmenlerle paylaşılması

Yayınlanmış ve öğretmenlerle
paylaşılmıştır.

Temmuz 2020

BSM Odası

Lightboard Room + BSM Odası

Ağustos 2. hafta
Faz I: Eylül’de hazır olacaktır.
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Video çekim alanlarının hazırlanması

https://lightboard.info/

Temmuz - Ağustos 2020
Faz I: Eylül’de kullanılabilecektir.

Seminer dönemi yeni öğretmenlerin
eğitim takviminin hazırlanması

Tamamlanmıştır.
In person

17 -18 Ağustos

Seminer dönemi akademik kadro
öğretmenlerin eğitim takviminin
hazırlanması

Tamamlanmıştır.
In person + remote

17 - 21 Ağustos

Öğretmenler için Teknoloji Yol
Haritasının hazırlanması

BSM Yayın 1

Temmuz 4. hafta
Standartlarımıza göre tamamlanmıştır.

Öğretmenler için Video Kılavuzunun
yayınlanması

BSM Yayın 1

Temmuz - 4. hafta
Standartlarımıza göre tamamlanmıştır.

Öğretmenler için Web Araçları
Kılavuzunun yayınlanması

BSM Yayın 1

Ağustos - 1 . hafta
Standartlarımıza göre tamamlanmıştır.

“Okula Dönüş” öğretmen
bilgilendirme (teknik hazırlıklar)
yazısının gönderilmesi

Tamamlanmıştır.

Ağustos - 1 . hafta

“Okula Dönüş” veli yazısının
gönderilmesi

Policy / veliden ve öğrenciden
beklentiler… (Akademik & Teknik)

Tüm okullar için ayrı ayrı velilere cihaz
yazılarının gönderilmesi

Policy / Veliden ve öğrenciden
beklentiler…(Akademik & Teknik)
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Ek 2: Okul İçi İletişim Sistemleri 2020 - 2021
Okul içi anlık iletişimlerin gerçekleştirilmesi için profesyonel iletişim sistemleri
(anlık ileti ve mesajlaşma) Hisar Okulları teknik alt yapısına dahil edilebilir.
Google Chat
Cisco WebexChat
Microsoft Teams
Whatsapp X
Ek 3: Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası
Hisar Okullarında teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer
almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına
adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları
ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını
sağlamaktır.
Bilgiye daha kolay erişilmesi ile birlikte internete ve birbirimize sürekli “bağlantılı”
olmanın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlantılar ancak doğru yönlendirme
ile anlamlı, üretmeye yönelik, etik ve güvenli olabilir. Teknoloji; öğretmen ve öğrenci
arasında dinamik bir ilişki kurulmasını mümkün kılarken, işbirliğine yönelik öğrenme
ortamlarının oluşturulmasını ve öğrenenin kendi hızında ilerlemesini sağlar.
Bahsedilen hedefler doğrultusunda uzaktan eğitim sürecine bakış açımız ve
yaklaşımımız her durumda; zorlu koşullarda dahi sürdürülebilir, paylaşılabilir ve
yönetilebilir bir içerik ve eğitimi tüm paydaşlarımıza sunmaktır. Sosyal etkileşimin,
gerçek zamanlı yüz yüze iletişimin, anında geri bildirim ve müfredat dışı pek çok
etkinliğin paha biçilemez olduğunun farkındayız; ancak günlük öğrenme rutinini
uzaktan eğitim sürecinde de sürdürmeye kararlıyız.
Uzaktan Eğitim Politikası dokümanı; uzaktan eğitim sürecine bakış açımızı yansıtmak
ve Hisar Okullarında bu konudaki yaklaşım, politika ve planları paylaşmak amacı ile
hazırlanmıştır. Dökümana ulaşmak için lütfen tıklayınız.
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