HİSAR OKULLARI
Uzaktan Eğitim
Politikası
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GİRİŞ
Covid-19 salgını, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda da büyük bir
dönüşümü başlatmış, dünyanın hemen hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın
paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirmiştir.
İçinde bulunduğumuz durum eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve
gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda; Hisar Okulları, misyonu ve
ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve
zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan
yaklaşımlara öncelik vermiştir. Bu öncelikler doğrultusunda, tüm akademik
süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüzyüze ve
çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek
harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımı ile planlanması ve uygulanması
stratejik planlarımızda yerini almıştır.
Uzaktan eğitim sürecinde amacımız misyonumuzu, vizyonumuzu ve stratejik
planlarımızı hayata geçirmeye devam etmektir. Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez
bir şekilde değişen bir dünyaya hazırlamak için öğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve
iletişime dayalı olarak yapılandırılması şarttır. Bu sebeple uzaktan eğitim planlarımızı
oluşturma ve uygulama sürecini eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz.
Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası okulumuzun okullar açık “yeni normal”, hibrit
ve uzaktan eğitim süreçlerine bakış açısı ve yaklaşımlarını yansıtan, öğretmen, öğrenci
ve velilerin rol ve sorumluluklarını tanımlayan bir dokümandır. Uzaktan Eğitim Politikası
sürecin takip edilebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olması açısından referans noktası
olarak süreç içinde düzenli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir.
Bu doküman uzaktan eğitim sürecine bakış açımızı yansıtmak ve okulumuzun bu
konudaki yaklaşım ve politikalarını paylaşmak amacı ile hazırlanmıştır.
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ÖNCELİKLERİMİZ

Hisar Okulları olarak güçlü bir akademik programı her platformda sunabilmek en büyük
hedefimiz ve önceliğimizdir.
Öğrenmenin merkezinde öğrenci vardır. Öğrenci öğrenme sürecinde aktiftir. Araştırarak,
keşfederek, yaparak yaşayarak, tartışarak öğrenir. Bir konuyu anlamak bilmekten veya
yapmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Bir konuyu anlamak, o konuya ilişkin bilgi ve
becerileri daha gelişmiş, esnek biçimlerde ve ortamlarda kullanmaktır. Eğitim-öğretim
programlarımız Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design, UbD) ile planlanır.
Tasarım Yoluyla Anlama, anlamanın altı yönü üzerine odaklanır:
- Anlatabilme
- Yorumlayabilme
- Uygulayabilme & Uyarlayabilme
- Bakış Açısı Geliştirebilme
- Empati Kurabilme
- Özdeğerlendirme
Öğretmenin rolü bilgi kaynağı olmak değil öğrencinin öğrenmesine rehberlik etmektir.
Öğretmenler hayat boyu öğrenenlerdir. Öğrenen olmaya devam ederek öğrencilerine de
rol modeli olurlar.
Disiplinlerarası projeler öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu projeler ile
öğrencilerimiz hem akademik bilgileri pekiştirirler aynı zamanda yaratıcı ve ilham
verici düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirler. Problemlere çözüm odaklı bir
bakış açısı ile yaklaşmayı öğrenirler.
Öğrencilerin yaş dönemi özellikleri, bireysel farklılıkları dikkate alınarak onların fiziksel,
duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları doğrultusunda akademik ve bireysel programlar
hazırlanır ve destek verilir.
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Ortamın kendisi de bir öğretmendir. Esnek öğrenme ortamları öğrenmenin
kişiselleşmesi açısından önemlidir. Öğrencilerin daha rahat hareket edebileceği,
kolaylıkla grup ya da bireysel çalışma yapabilecekleri, ihtiyaca göre ortamın tasarımını
değiştirebilecekleri, her an birbirleriyle ve dünyayla iletişim kurabilecekleri, kısacası öğrenme
sürecine daha fazla dahil olabilecekleri öğrenme alanlarını ifade eder.
Teknoloji eğitim sürecimizin doğal bir parçasıdır, uzaktan eğitim sürecinde de amacımız
her zaman olduğu gibi sunduğumuz akademik programlarımızla öğrencilerimize içinde
bulunduğumuz çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak, bilgiyi yorumlamayı ve eleştirel düşünmeyi bilen, 21. yüzyıl yetenekleriyle yoğrulmuş, liderlik özelliklerine sahip, yaratıcı, özgüveni
tam; aynı zamanda sağlam bilimsel, sosyal ve entelektüel alt yapıya sahip dünya vatandaşları
yetiştirmektir.

7

01

Bilişim
Stratejileri

Okulumuzun teknoloji altyapısı “okulda ve okul dışında gerçekleşen öğrenme aktivitelerini
destekleyecek”, “doğru kaynaklara uygun araçlar ile hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak”
ve “öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde devam etmesine olanak
verecek” şekilde yapılandırılmıştır.
Pre-K12 bütünlüğü içinde tüm sınıflarda Promethean Titanium ActiveBoard 75” veya
86” Dokunmatik Akıllı Tahta sistemi ile birlikte sınıflardan yayın yapılmasına olanak
sağlayan “Logitech” kamera sistemi mevcuttur. Tüm sınıflarda standart olarak bulunan
Logitech kamera sisteminin yanı sıra bazı sınıflarda / odalarda Mix Type Kamera Sistemleri
kurulmuştur. Aver Cam PTZ kameralar sınıf içinde önceden belirlenen farklı noktalar
arasında geçiş yapabildiği gibi zoom in - out özelliğine de sahiptir. Sınıf içi kamera, ses ve
video kayıt sistemleri aracılığı ile ders videoları hazırlanabileceği gibi sınıf içinden canlı yayın
yapabilmek de mümkündür. Profesyonel videolar hazırlamak için ise özel ışıklandırma,
LightBoard ve çift yön kamera sistemine sahip ayrı bir kayıt odası kurulmuştur.
Hisar Okulları 700MB simetrik internet bağlantısı ve Cisco ağ yapısı ile kullanıcılarının,
Apple, Google, Microsoft, Cisco ürünlerinden oluşan Classroom, Teams, Meet, Cisco
WebEx gibi öğrenme ve içerik yönetim, erişilebilir bulut ve video konferans sistemlerini
kullanmasına olanak sağlar.
1:1 iPad & BYOD: Kendi Cihazını Getir Programı
2011 yılından bu yana uyguladığımız 1:1 iPad & BYOD: Kendi Cihazını Getir Programları
uzaktan eğitim sürecini doğrudan desteklemektedir. Ortaokulda, öğrencilerimiz, kendi
iPad’lerini okula getirir ve eğitim ortamlarında kullanırlar. Lisede, Kendi Cihazını
Getir (BYOD) uygulaması her öğrencinin kendi bilgisayarını okula getirmesine ve eğitim
ortamlarında kullanmasına olanak sağlar.
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2020 - 2021 Eğitim Öğrenim yılında yüzyüze ve uzaktan eğitimin birbirini bütünleyen
unsurlar
haline
gelmesi
ile
birlikte
okulöncesi
ve
ilkokul
öğrencilerimizin
evlerinde
kullanacakları
teknolojik
cihazlar
önem
kazanmıştır.
Hedefimiz
doğru araçları kullanarak akademik programın tüm platformlarda etkin bir
şekilde uygulanabilmesidir. Okulumuzun bilişim stratejileri konusunda planlamalarını,
öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini, velilerimizden aldığımız geri bildirimleri
dikkate aldığımızda kullanılacak cihaz iPad olarak belirlenmiş ve tavsiye edilmiştir.
İçerik Yönetim Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS: Learning Management System), öğretmenlere içerik
oluşturmak, içeriği öğrenciye sunmak, öğrenci katılımını takip etmek ve öğrenci performansını
değerlendirmek için çevrim içi bir sistem sunar. Hisar Okulları, içerik yönetim
sistemi olarak, Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyesinde G Suite: Google
Classroom aracılığı ile ders materyalleri ve içerikleri öğrenciler ile düzenli olarak paylaşılır.
Erişilebilir Bulut
Öğrencilerin ve öğretmenlerin dosya ve e-posta erişimi için GSuite hizmetleri
kullanılmaktadır. Her öğrenci ve öğretmenin sınırsız e-posta ve dosya alanı vardır.
Öğrenciler ve öğretmenler GSuite For Education platformunu kullanarak kolaylıkla
iletişim kurar, kaynaklara ulaşır, ödev ve proje teslimi yaparlar.
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Bilişim
Stratejileri

Video Konferans Sistemi
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 G Suite: Google Meet kullanır.
Bir diğer video konferans platformu Cisco Webex olarak belirlenmiştir, gerekli durumlarda
öğretmenlerimiz Cisco Webex kullanarak video konferans oturumlarını gerçekleştirirler.
Teknik Destek: Öğretmen & Öğrenci Portalları
Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz tüm senaryolara karşın teknik destek ihtiyaçlarını
destek@hisarschool.k12.tr aracılığı ile iletmeleri ve hızlı bir şekilde destek almaları sağlanmıştır.
Süreç kapsamında hazırlanan https://destek.hisarschool.k12.tr web sitesi ile tüm
paydaşlarımız; genel açıklamalar, eğitim dökümanları, videoları ve sıkça sorulan sorular aracılığı
ile de teknik konularda bilgilendirilmektedir. Bu kapsamda öğretmen ve öğrenci portalları hayata
geçirilmiştir.
Kütüphane Kaynakları
Online Kütüphane Kaynakları
Kütüphane Kataloğu
Britannica School
Press Reader
DigiLab
OverDrive

Lisanslı Platformlar
Morpa Kampus
Morpa Çocuk
Vitamin Eğitim
Brainpop
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Web Kaynakları
Common Sense Education
Khan Academy
EBA

Uzaktan eğitim sürecinde; akademik kadro, öğrenciler ve veliler birbirleri ile
nasıl iletişim kuracak?
İletişim kanallarımız aşağıdaki tabloda detayları ile paylaşılmıştır.
İletişim Kanalı

Hedef Kitle

Açıklama

E-posta
(ad.soyad
@hisarschool.k12.tr)

Akademik Kadro
Öğrenci

Temel iletişim aracı olarak kullanılır,
okul e-posta hesabının düzenli
kontrol edilmesi gerekir.

GSuite For Education

Akademik Kadro
Öğrenci

GMail, Google Classroom, Google Calendar, Google
Meet, Docs, Slides, Sheets, Form
uygulamaları öğretmenler ve öğrenciler tarafından
sıklıkla kullanılır.

İçerik Yönetim Sistemi

Akademik Kadro
Öğrenci

Ders materyalleri Google
Classroom ile paylaşılır.

Video Konferans
Sistemi

Akademik Kadro
Öğrenci

Uzaktan eğitim sürecinde video konferans,
çevrim içi (online) dersler, görüşmeler ve
toplantılar Google Meet aracılığı ile yapılır.

HisarNet
Öğretmen Portalı

Akademik Kadro

Hisar Okulları Öğretmen Bilgi Sistemi
https://hisarnet.hisarschool.k12.tr/LogIn.aspx

HisarNet
Öğrenci Portalı

Öğrenci

Hisar Okulları Öğrenci Bilgi Sistemi
https://smart.hisarschool.k12.tr/LogIn.aspx

HisarNet Veli Portalı

Veli

Hisar Okulları Veli Bilgi Sistemi
http://parents.hisarschool.k12.tr/

Uzaktan Eğitim Destek
Web Sitesi

Genel Erişim

https://destek.hisarschool.k12.tr/
Uzaktan eğitim sürecine dair, sık sorulan sorular, güncel
bilgiler, eğitim videoları ve dokümanları paylaşılır.

Genel Erişim

www.hisarschool.k12.tr

Hisar Okulları
Web Sitesi
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Dijital Vatandaşlık,
Etik ve Farkındalık

Dijital vatandaşlık, etik ve farkındalık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar tüm
dünyada bu konuda en önemli kuruluş olan Common Sense tarafından akredite
edilmiştir. Öğrencilerimizin, her zaman olduğu gibi uzaktan eğitim sürecinde de bu
farkındalık ile hareket etmesi beklenir.
Bu kapsamda önemle üzerinde durduğumuz başlıklar aşağıdaki gibidir.
- Dijital Gizlilik ve Güvenlik
- Kendini İfade Etme ve Dijital Kimlik
- İnternet Kültürünün Bir Parçası Olmak
- İntihal ve Başkalarının Çalışmalarına Saygı Duymak
Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası kabul edilebilir kullanım kuralları konusunda
tüm okul toplumu tarafından uygulanır. Okulumuz KVKK sürecini önemsemektedir;
“Aydınlatma Metinlerine” web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
MEB’in 6 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu basın açıklaması ve Hisar Okulları
yönetiminin aldığı karar doğrultusunda Google Meet veya başka bir platform üzerinde kayıt
yapılamayacaktır. Google Meet ile kayıt yapma özelliği devre dışı bırakılmıştır. Bu konudaki
MEB açıklaması aşağıdaki gibidir;
“...Bununla birlikte diğer sınıf seviyeleri için EBA Canlı Sınıf uygulaması ülke genelinde
kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları
yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları
aracılığıyla giriş yapılmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı,
sadece zorunlu hallerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili
olmalı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler
kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır.”
Kaynak: http://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/20654/tr#.Xo2jdEZt_No.email

12

Akademik İçerikler
Hisar Okulları tarafından paylaşıma açık olan materyaller web sitemiz üzerinden
tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde yayınlanmaktadır. Google Classroom üzerinden
paylaşılan tüm malzemeler ise; ilgili ders, öğretmen ve öğrenci arasındaki akademik süreçleri
kapsamaktadır. Fikri mülkiyet hakları kapsamında sunumlar, videolar, çalışma kağıtları,
dokümanlar, sınavlar ve derse ait tüm malzemelerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması önemli
ve gereklidir.
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Öğretmenlerin
Rol ve Sorumlulukları

2020 - 2021 Hisar Okulları Yol Haritası aracılığı ile detayları paylaşılan; Okullar Açık “Yeni
Normal”, Hibrit Eğitim Modeli ve Uzaktan Eğitim Modellerinde hedefimiz uygun araçlar
yolu ile güçlü bir akademik programın etkin bir şekilde uygulanabilmesidir. Modeller
arasında kademelere bağlı olarak dinamik geçişler yaşanabilir. Aynı anda öğrencilerinizin bir
kısmı uzaktan dersinize katılırken bir kısmı yüzyüze katılabilir. Bu süreçte öğretmenler için
yaratıcı ve esnek düşünebilmek sürece uyum açısından kolaylık sağlayacaktır.
Senkron Öğrenme (eş zamanlı): Akademik süreçler, öğrenci ve öğretmenlerin aynı anda/
eş zamanlı olarak katılım sağlayacağı şekilde yüzyüze sınıfta ya da çevrim içi/online olarak
gerçekleştirilir.
Asenkron Öğrenme (eş zamanlı olmayan): Akademik süreçler, öğrencilerin farklı
zamanlarda/eş zamanlı olmayan bir şekilde, öğretmenler tarafından tasarlanmış
içeriklere erişim sağlayacağı ve kendi hızlarında ilerleyebileceği şekilde gerçekleştirilir.
Eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan dersler bulunulan sınıf seviyesine bağlı olarak farklı
şekillerde planlanabilir ve uygulanabilir.
Bu konuda farklı bakış açılarını keşfetmeniz konusunda yardımcı olabilecek bazı
kaynaklar aşağıda listelenmiştir;
Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Destek Web Sitesi
Hisar Okulları Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası
Unesco Uzaktan Eğitim Çözümleri
Google Uzaktan Eğitim Önerileri
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Öğretmenlerin Rolleri ve Sorumlulukları
Tüm iletişim kanallarının ve okul hesaplarının düzenli olarak kontrol edilmesi,
Sürece dair paylaşılan politika, duyuru, açıklama ve önerilerin takip edilmesi,
2020 - 2021 Hisar Okulları Yol Haritası kapsamında detayları açıklanan senaryolara uygun ders
tasarımlarının yapılması,
Öğretmenler için teknoloji kullanımı yol haritasında belirtilen standartlara uygun program ve
platformların kullanılması,
Hisar Okulları Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası
Google Calendar üzerinden ders saatlerinin yönergelere uygun bir şekilde girilmesi,
Google Classroom & Google Calendar & Google Meet
Çevrim içi (online) dersler ve görüşmeler için Google Calendar üzerinden ilgili derse ait Google
Classroom sınıflarında bulunan Google Meet linklerinin takip edilmesi,
Google Classroom sınıflarının ders içeriklerini yansıtacak ve destekleyecek şekilde güncellenmesi,
Öğrenciler tarafından teslim edilen çalışmalara yönelik olarak düzenli geri bildirimlerin verilmesi,
Çevrim içi (online) veli görüşme saatlerinin takip edilmesi,
Google Drive paylaşım ve güvenlik ayarları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
Google Drive Erişim Ayarları
Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası ve dijital farkındalık ve etik kurallar ile ilgili gerekli
bilgilendirmelerin yapılması.
Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası

Sorularınız için

İlgili kişi ya da birim

Uzaktan Eğitim Öğretmen Portalı

destek.hisarschool.k12.tr

Teknik destek ihtiyacı

destek@hisarschool.k12.tr

Uzaktan öğrenme süreci ile ilgili diğer konular

Müdür Yardımcıları / Müdür

15

04

Öğrencilerin
Rol ve Sorumlulukları

Uzaktan eğitim süreci öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını aldıkları bir süreçtir.
Bu süreçte; günlük rutinleri belirlemek, gerekli durumlarda ilgili ders öğretmeni ile iletişime
geçmek, yapılan senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamanlı olmayan) derslere katılmak,
yapılan tüm çalışmaları takip etmek ve bu sürecin etkin bir parçası olmak önemlidir.
Her derse yönelik olarak; ders materyalleri, kaynaklar ve yönergeler öğrencilerle,
Google Classroom üzerinden paylaşılır. Öğrencilerden beklentiler tüm ödev ve çalışmaların
Hisar Okulları akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda tamamlanması ve bu konuda her
zaman olduğu gibi ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıdır.
Öğrencilerin Rolleri ve Sorumlulukları
Tüm iletişim kanallarının ve okul hesaplarının düzenli olarak kontrol edilmesi,
Paylaşılan uzaktan eğitim ders programının takip edilmesi,
Google Classroom’da her derse ait duyuruların, ödevlerin ve çalışmaların takip edilmesi,
Ödev ve çalışmaların tamamlanarak belirtilen zaman aralığında teslim edilmesi,
Çevrim içi (online) dersler ve görüşmeler için Google Calendar üzerinden ilgili derse ait Google
Classroom sınıflarında bulunan Google Meet linklerinin takip edilmesi,
Konsantrasyon süresi, verimli çalışma yöntemleri ve kalıcı öğrenme teknikleri dikkate alındığında
çevrim içi (online) dersler ya da bireysel çalışma saatleri sırasında aşağıda belirtilen konulara özen
gösterilmesi,
- Dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda
bulunulması,
- Üzerinde sadece ilgili dersin materyallerinin bulunduğu masa başında oturulması,
- Çalışma ortamının ışığına (karanlık ve loş olmaması) dikkat edilmesi,
- Ders sırasında kameraların açık, mikrofonların kapalı tutulması,
Uzaktan eğitim

ve çevrim içi (online) ders ortamlarında, Hisar Okulları Teknoloji Kullanım

Politikası, dijital farkındalık ve etik kurallar ve akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket
edilmesi,
Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası
İhtiyaç halinde ilgili ders öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri ya da müdür yardımcıları ile iletişime
geçilmesi.
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Sorularınız için

İlgili kişi ya da birim

Ders, konu, ödev, kaynak

İlgili öğretmen

Programların kullanımı

Bilgisayar Bölümü

Uzaktan Eğitim Öğrenci Portalı

destek.hisarschool.k12.tr

Teknik destek ihtiyacı

destek@hisarschool.k12.tr

Kişisel, akademik veya sosyal, duygusal destek ihtiyacı

İlgili Rehber Öğretmen

Uzaktan öğrenme süreci ile ilgili diğer konular

Müdür Yardımcıları / Müdür
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Velilerin
Rol ve Sorumlulukları

Bu süreçte gerekli programları takip etmek ve öğretmenler tarafından verilen
çalışmaları tamamlamak öğrencilerin sorumluluğudur. Ancak, bu süreçte başarılı olmak
için rutinler oluşturmak ve çocukların öğrenmelerini desteklemek önemlidir. Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik bölümü tarafından paylaşılan önerilerin takip edilmesi bu süreçte
nasıl davranılması gerektiği konusunda velilerimize yardımcı olacaktır. Sürecin bir parçası
olarak bizimle iletişimde kalmanızı bekliyor ve her zaman olduğu gibi desteğinizi ve geri
bildirimlerinizi önemsiyoruz.
KVKK’ya (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na) uyulması önemlidir. Bu bağlamda,
Fikri mülkiyet hakları kapsamında sunumlar, videolar, çalışma kağıtları, dokümanlar,
sınavlar ve derse ait tüm malzemelerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekir.
Velilerin Rolleri ve Sorumlulukları
Tüm iletişim kanallarının düzenli olarak kontrol edilmesi,
Çocuğunuzun öğretmenleri ile olan iletişiminin takip edilmesi,
Uzaktan öğrenme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli teknoloji desteğinin
sağlanması,
Çocuğunuzun zaman yönetimi konusunda desteklenmesi,
Çocuğunuzun çevrim içi (online) dersler sırasında ya da bireysel çalışma saatlerinde
odaklanabileceği bir çalışma ortamının yaşına uygun bir şekilde düzenlenmesi;
- Dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış ortam sağlanması,
- Üzerinde ilgili derse ait materyallerin bulunduğu çalışma masası olması,
- Çalışma ortamının ışığına (karanlık ve loş olmaması) dikkat edilmesi,
Online öğretmen & veli görüşme saatlerinden yararlanılması;
- Bir sonraki görüşme dikkate alınarak zaman yönetimine özen gösterilmesi,
- Görüşmelerin mahremiyeti ve güvenliği açısından kendinize ait e-posta hesabı ile giriş
yapılması,
Okul tarafından düzenlenen etkinlik ve toplantılara katılımın sağlanması.
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Sorularınız için

İlgili kişi ya da birim

Ders, konu, ödev, kaynak

İlgili öğretmen

Programların kullanımı

Bilgisayar Bölümü

Teknik destek ihtiyacı

Bilgi İşlem Bölümü

Kişisel, akademik veya sosyal, duygusal destek ihtiyacı

İlgili Rehber Öğretmen

Uzaktan öğrenme süreci ile ilgili diğer konular

Müdür Yardımcıları / Müdür
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Video Konferans ile
Öğrenme Ortamları

Hisar Okulları, öğrencilerle bağlantıda olmak iletişimde kalmak ve akademik sürece devam
etmek için güçlü ve etkili bir araç olarak video konferans sistemlerini kullanır.
Öğretmenlerin Bilmesi Gerekenler
1. Video konferans çevrim içi (online) ders oturumlarınızı okul e-posta hesabınızı
kullanarak başlatın ve yürütün.
2. Okul tarafından kurumsal olarak belirlenmiş olan Google Meet platformunu
kullanmanız güvenlik, takip, analiz ve kullanım konusunda hızlı destek alabilmeniz
için önemlidir.
3. Öğrencilerinizin gereken teknik hazırlıkları ve kontrolleri yapabilmesi için önceden
bilgilendirme yapın.
4. Görüntü ve ses kalitesi internet bağlantınızın performansına bağlıdır,
mümkünse bağlantınızı iyileştirin.
Öğrencilerin Bilmesi Gerekenler
1. Video konferans çevrim içi (online) ders oturumlarınıza okul e-posta hesabınızı
kullanarak giriş yapın.
2. Ders saatlerinizi düzenli olarak takip edin, ders başlama saatinden en az 5 dakika
önce teknik hazırlıklarınızı tamamlayıp sisteme giriş yapın.
3. İlgili derse ait materyalleriniz ve cihazınız çalışma masanızın üzerinde olacak
şekilde hazırlığınızı yapın.
4. Ders sırasında kameralarınızı açık, mikrofonlarınızı kapalı tutun.
5. Ders sırasında, sohbet (chat) alanını öğretmen yönergesi doğrultusunda ve ders ile
ilgili olacak şekilde kullanın.
6. Ders sırasında, sorunuz varsa sohbet (chat) alanını kullanın ve öğretmeninizin söz
vermesini bekleyin.
7. Ders sırasında, konuya odaklanmanızı engelleyecek davranışlardan kaçının (telefon
kullanımı gibi).
8. Ders sırasında da sınıfta olduğu gibi öğrenmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.
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Sınıf İçinden Canlı Yayınlanan Dersler
Öğrencilerin tamamının evde ve öğretmenlerin okulda olduğu ya da yine öğretmenlerin okulda
olduğu ancak öğrencilerin bir kısmının evden uzaktan eğitim yolu ile, bir kısmının ise okuldan
yüzyüze derslere katılım gösterdiği durumlarda; sınıf içinde bulunan akıllı tahta ve kamera
sistemini kullanarak sınıf içindeki ders, canlı yayınla, sınıf dışında bulunan öğrenciler ile
paylaşılır.
Öğretmenlerin Bilmesi Gerekenler
1. Sınıftan kamera ile yayın yapacağınız derslerde, Promethean tahtayı okul hesabınızı
kullanın.
2. G Suite hesabınıza giriş yaparak ilgili derse ait Google Classroom üzerinden Google
Meet ile çevrim içi / online dersinizi başlatın.
3. Logitech kamera sizi ve Promethean akıllı tahtayı görecek şekilde yerleştirilmiştir,
Google Meet oturumu ile birlikte ses ve görüntü yayınlanmaya başlar.
4. Logitech kameralar, öğrencileri görmeyecek şekilde yerleştirilmiştir, KVKK
kapsamında öğrencilerin izni olmadan görüntü alınamaz, ders kaydedilemez.
5. Ders bitiminde Google Meet oturumunu kapatarak, GSuite hesabınızdan çıkış yapın
ve Promethean tahtayı kapatın.
Öğrencilerin Bilmesi Gerekenler
1. Sınıftan yayın yapılan çevrim içi derslerde, derse sınıf dışından katılıyorsanız
öğretmen yönergeleri doğrultusunda Google Meet chat alanını kullanın.
2. Sınıf içi Logitech kamera öğretmeni ve tahtayı görecek şekilde yerleştirilmiştir.
Bunun için tahtanın bulunduğu ekranı pinleyin.
3. Sınıftan yayın yapılan çevrim içi derslerde, KVKK kapsamında görüntü alınamaz,
ders kaydedilemez.
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Ölçme Değerlendirme
Süreci

Uzaktan eğitim sürecinde, öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin
verilmesi önemlidir, bu sebeple öğrencilerimizin göstermiş olduğu katılımlar ve
performansları, belirlenen kriterler doğrultusunda takip edilmektedir.
Ölçme değerlendirme öğretimin ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Öğrencilerin
özelliklerine
ve
öğrenme
düzeylerine
göre
farklılaştırılmış
alternatif ölçme yöntem ve teknikler kullanılır. Ölçme değerlendirmenin en
önemli amacı öğrencinin hazır bulunuşluluk düzeyini belirlemek, öğrencinin
öğrenmesine yönelik farklı kaynaklardan bilgi toplayarak gelişimini izlemek ve dönüt
vermektir. Süreç odaklı değerlendirme öğrenci merkezli öğrenmenin en
önemli parçasıdır. Öğrenciler süreçte öğrenmelerine/kazanımlara yönelik geri bildirim
alırlar, kendi öğrenmelerini takip ederler ve eksiklerini tamamlama fırsatını bulurlar.
Örneğin, portfolyo, performans ödevleri, projeler, sunumlar süreç odaklı değerlendirme
yöntemlerinden bazılarıdır. Öğrenmenin değerlendirilmesi ise sonuç odaklı
değerlendirmedir. Bu aşamada öğrenci ürün veya yazılı sınavlar aracılığıyla
öğrendiklerine dair bir kanıt sunar.
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Okulöncesi ve İlkokul Öğrenci Geri Bildirim Formları
Uzaktan Eğitim Sürecine
Yönelik Kazanımlar

Açıklamalar

Çevrim içi/online ders
programında yer alan süreçlere
katılır.

Çevrim içi/online ders sürecinde hazır bir şekilde
bulunur ve mekanda kalmayı sürdürür.

Çevrim içi/online dersleri
takip eder ve katkıda bulunur.

Duygu ve düşüncelerini ifade ederek derslerde
süren konuşmaya katkıda bulunur.

Çevrim içi/online derslerde
yetişkin ve yaşıtları ile iletişime
geçer.

Yetişkin ve yaşıtları ile sırasını bekleyerek
sözlü-sözsüz iletişim başlatıp sürdürür.

Çevrim içi/online derslerde
teknolojiyi etkin bir şekilde
kullanır.

Söz almak istediğinde/söz verildiğinde ekranı/
mikrofonu açarak konuşur.

Verilen çalışmalarla ilgili
sorumluluklarını yerine getirir.

Verilen çalışmaları yönergeye uygun bir şekilde
tamamlar.
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Ölçme Değerlendirme
Süreci

Ortaokul ve Lise Öğrenci Geri Bildirim Formları
Uzaktan Eğitim Sürecine
Yönelik Kazanımlar

Açıklamalar

Öğretmen ile iletişim
halindedir.

Kendisine gönderilen e-posta veya Google Classroom
bildirimlerine geri dönüş yapar. Çevrim içi (online)
derslerde öğretmeni ve kullanılan ders materyali ile
etkileşim içinde olur.

Çevrim içi/online derslere
katılım gösterir.

Düşüncelerini yansıtır, yorum yapar, soru sorar, fikirler
geliştirir, çaba gösterir.

Derse ait ödev ve çalışmaları
zamanında tamamlar.

Ödevlerini ya da bireysel çalışmalarını yönergeye uygun
olarak tamamlar ve zamanında belirtilen alana yükler.

Hisar Okulları Teknoloji
Politikası doğrultusunda
hareket eder.

Hisar Okulları Teknoloji Politikasında yazan etik
sorumluluklar doğrultusunda hareket eder.

Takipte kalın
Okulumuzun bilişim stratejileri ile ilgili temel politika ve bilgilendirmelerine, eğitim teknolojileri
materyal ve videolarına, bu konuda sıkça sorulan sorular ve cevaplarına https://destek.
hisarschool.k12.tr sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitesi, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli
olarak güncellenmektedir, bu sebeple belli aralıklarla kontrol etmenizi öneririz. Paylaşılan tüm
kaynaklara Hisar Okulları mail adresinizi kullanarak giriş yapmanız gerektiğini hatırlatırız.
Teknik destek ihtiyacınız ve sorularınız için destek@hisarschool.k12.tr adresi ile iletişime
geçebilirsiniz.
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Göktürk Merkez Mahallesi
İstanbul Caddesi No:3
Eyüpsultan/İstanbul 34077 Türkiye
Tel: +90 212 364 00 00
Fax: +90 212 322 03 07
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