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Bilişim Stratejileri Merkezi
Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi, okulun misyonunu destekleyecek şekilde “Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin, öğrenme ortamlarında eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almasını sağlamak”
misyonu ile çalışmalarını yürütmektedir.
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 yürütmektedir.
Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için, uluslararası standartlar doğrultusunda öncü kişi ve kurumlarla
çalışılması,
öğrenme
ve
sonuçlar
üzerine
odaklanmış,
eyleme
geçirilebilir
planlama
yapılması, tüm paydaşlardan alınan girdilerin planlamalara yansıtılması ve paylaşılması önemlidir.

Sürdürülebilirlik ve Standartlar
Bilişim stratejileri planlamalarının nihai amacı yayılımı, sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlamaktır.
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
tanımlanmıştır.
International Society for Technology in Education (ISTE)
Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan Digital Education Action Plan 2021-2027 önümüzdeki süreçleri
planlamak ve stratejilerimizi belirlemek adına önemli bir kaynaktır.
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Dijital Vatandaşlık, Etik ve Farkındalık
Common Sense, çocukların iyi birer dijital vatandaş olarak medya ve teknoloji dünyasında başarılı
olmalarına yardımcı olan kar amacı gütmeyen dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir. Okulumuz,
Dijital Vatandaşlık, Etik ve Farkındalık konusunda yaptığı çalışmalar ile Common Sense tarafından akredite
edilerek Common Sense School statüsünü almıştır. Common Sense tarafından akredite edilmiş bir okul
olarak, öğrencilerimizden dijital vatandaşlık, etik ve farkındalık konusunda hassasiyet göstermeleri ve
kurallara uymaları beklenmekte ve her türlü senaryo kapsamında süreç titizlikle takip edilmektedir.
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
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, dokumanlar, sınavlar ve derse ait tüm malzemelerin
üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda tüm paydaşlar bilgilendirilmiştir.

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

STANDARTLARI

1

AÇIKLAMALAR

Öğrenen
Learner

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

Lider
Leader

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

Dijital Vatandaş
Citizen

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

İşbirlikçi
Collaborator

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

Tasarımcı
Designer

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

Kolaylaştırıcı
Facilitator

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

Analist
Analyst

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

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

STANDARTLARI2

AÇIKLAMALAR

Güçlü Öğrenen
Empowered Learner

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

Dijital Vatandaş
Digital Citizen

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

Bilgiyi Yapılandıran
Knowledge
Constructor

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
Innovative Designer

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

Bilişimsel Düşünen
Computational
Thinker

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

Yaratıcı İletişimci
Creative
Communicator

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

Global İşbirlikçi
Global Collaborator

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

2 “ISTE Standards for Students | ISTE.” https://www.iste.org/standards/for-students. Accessed 16 Jun. 2020.
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Durum Analizi
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. Bu kapsamda 1 Eylül 2020 - 13 Kasım 2020 dönemini güçlü
alanlarımız, gelişime açık alanlarımız, fırsatlar ve tehditler başlıkları doğrultusunda değerlendirebiliriz.

Güçlü Alanlar
Zaman ve mekandan bağımsız olarak akademik süreçlerin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için gerekli
teknik altyapı ve destek sağlanmakta ve eğitim, öğretim çok kanallı bir yaklaşım ile sürdürülmektedir.
Dijital dönüşüm süreçlerinin, bütünleşik ve sürdürülebilir bir anlayış içinde uluslararası standartlar baz alınarak
yapılandırılması ve yönetilmesi güçlü olduğumuz alan olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda alt maddeler
aşağıdaki gibidir;

●
●
●

Politikaların, standartların ve yol haritalarının belirlenmesi ve paylaşılması
Okulumuzun gelişmiş bilgi ve iletişim altyapısı ve desteği
Öğretmen ve öğrencilerimizin teknik yeterlilikleri ve hazır bulunuşlukları
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Gelişime Açık Alanlar
Dijital dönüşüm süreçleri tüm okul toplumu tarafından sahiplenilmeyi gerektiren ve çaba gerektiren
süreçlerdir. İçinde bulunduğumuz sürecin dinamikleri doğrultusunda öğrenme süreçlerimiz için esnek,
destekleyici ve yenilikçi çözümler geliştirilmeye devam edilmelidir. Bu kapsamda alt maddeler aşağıdaki gibidir;

●

SEL: Sosyal Duygusal Öğrenme (Social Emotioanal Learning) desteğinin sağlanması

●

Otonom öğrenme kültürünün geliştirilmesi

●

Sürece uygun ölçme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi

Fırsatlar
Değişen şartlar ve ihtiyaçlar okul toplumunda dijital dönüşümü başlatmış böylece tüm akademik
süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve
stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning)
yaklaşımı stratejik planlarımızda yerini almıştır. Bu kapsamda yüz yüze ve çevrim içi öğrenme stratejilerini
dikkate alan ders tasarımlarının oluşturulması harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımının okul
toplumunda içşelleştirilmesi adına bir fırsat olarak görülmelidir. Bu kapsamda alt maddeler aşağıdaki gibidir;
Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning)
HyFlex Ders Tasarım Stratejileri çalışmaları

Tehditler
Hisar Okulları değişen ve zorlu koşullarda dahi sürdürülebilir, paylaşılabilir ve yönetilebilir bir eğitim
ortamını tüm paydaşlarına sunmak konusunda kararlıdır. Bu kapsamda tehdit oluşturabilecek alt
maddeler aşağıdaki gibidir;
MEB kararları ve uygulamaları ile yaşanan gelişmeler
Sağlık/Pandemi sürecindeki gelişmeler sebebi ile yaşanan belirsizlikler
Teknoloji/Yurt dışına bağımlı bir altyapı ile yaşanabilecek belirsizlikler

Süreç
Geçtiğimiz yıl acil durum uzaktan eğitim süreci ile başlayan, Eylül ayından bu yana belirli kademelerde
hibrit eğitim modeli, belirli kademelerde uzaktan eğitim modeli ile devam eden ve yıl sonuna kadar da tüm
kademelerde uzaktan eğitim modeli ile devam edecek olan sürecin ilk çeyrek dönemine ait
değerlendirmeler ilgili başlıklar altında açıklanmıştır.
1 Eylül 2020 - 13 Kasım 2020 tarihleri arasında devam eden 1. Çeyrek Dönem Süreci
aşağıda belirtilen seviyelerde farklı eğitim modelleri ile kademeli olarak geçiş yapmış ve tamamlanmıştır.
●

Okulöncesi okullar açık “yeni normal”/hibrit eğitim modeli
1, 2, 3, 4, 5, 8, Hazırlık, 9 ve 12. Sınıflarda hibrit eğitim modeli
6, 7, 10 ve 11. Sınıflar uzaktan eğitim modeli
Okulöncesi dışında tüm seviyelerde Çarşamba günleri uzaktan eğitim modeli
Genel Müdür ve Okul Müdürleri gerçekleşen haftalık BSM toplantıları ve BSM icra kurulunun haftalık
bilgilendirme metinleri ile süreci yakından takip etmiştir.
8
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Uzaktan Eğitim Politikası V5
Bakış açımızı yansıtmak ve tüm paydaşlar için bir yol haritası oluşturmak amacı ile Uzaktan Eğitim
Politikası 5. kez güncellenmiş ve yayınlanmıştır. Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası aşağıdaki
başlıkları ele almaktadır.
Bilişim Stratejileri
Dijital Vatandaşlık, Etik ve Farkındalık
Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları
Öğrencilerin Rol ve Sorumlulukları
Velilerin Rol ve Sorumlulukları
Video Konferans ile Öğrenme Ortamları
Ölçme Değerlendirme Süreci

Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası
2020 - 2021 Hisar Okulları Yol Haritası planlamaları kapsamında, akademik süreçlerin efektif bir
şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile kullanılacak cihazları ve uygulamaları kapsayan Öğretmenler
için Teknoloji Yol Haritası dokümanı hazırlanmış ve tüm öğretmenlerimiz ile paylaşılmıştır. Süreç içinde;
değişen ihtiyaçlar, istek ve öneriler dikkate alınarak güncellemeler yapılmaktadır.
Standartlar: Hisar Okulları Teknoloji Standartları
Web 101: Hisar Okulları Kullanılan Programlar ve Uygulamalar
Video 101: Ders Videoları ve Sunumlar İçin Önemli Hatırlatmalar

HyFlex Ders Tasarım Stratejileri V1
HyFlex, modeller ve senaryolar arasında kademelere bağlı olarak geçişler yaşanabilen, aynı anda öğrencilerin
bir kısmı uzaktan derse katılırken bir kısmının yüz yüze katılabileceği dinamik bir süreci ifade etmekte olup hibrit
(Hybrid) ve esnek (Flexible) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.
2020 - 2021 eğitim öğrenim yılının getirdiği belirsizliklere (Okullar Açık “Yeni Normal”, Hibrit Eğitim Modeli,
Uzaktan Eğitim Modeli) karşı hazırlıklı olmak amacıyla HyFlex Ders Tasarım Stratejileri çalışması başlatılmıştır.
Güçlü akademik programımızın, Okullar Açık “Yeni Normal”, Hibrit Eğitim Modeli ve Uzaktan Eğitim
Modellerinde de uygulanmaya devam etmesi,
Ders planlarının, Okullar Açık “Yeni Normal”, Hibrit Eğitim Modeli, ve Uzaktan Eğitim modellerini yansıtacak
şekilde yapılandırılması,
Akademik süreçlerin içinde doğal olarak yer alan öğrenme stratejilerinin görünür kılınması; bu stratejiler için
uygun teknik altyapı, araç ve kaynakların sunulması,
Okullar Açık “Yeni Normal”, Hibrit Eğitim Modeli ve Uzaktan Eğitim Modelleri kapsamında hazırlanan ve
uygulanan iyi örneklerin paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir.
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Uzaktan Eğitim Süreci V2
MEB tarafından 2. Çeyrek dönemin uzaktan eğitim modeli ile devam edeceğinin
açıklanması ile birlikte tüm akademik kadro ile
sürece dair gereklilikler ve önerilerin
paylaşıldığı 2. Çeyrek Dönem Bilgilendirme Metni, ilgili okulların müdürleri ve BSM imzası ile paylaşılmıştır.
Metinde yer alan başlıklar aşağıdaki gibidir;
Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Süreci
Politika Gereklilikleri
Teknoloji Gereklilikleri
Ders Gereklilikleri
Öneriler
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Öğretmenlerin Desteklenmesi
2020 - 2021 Hisar Okulları Yol Haritası aracılığı ile detayları paylaşılan; Okullar Açık “Yeni Normal”, Hibrit
Eğitim Modeli ve Uzaktan Eğitim Modellerinde uygun araçlar yolu ile güçlü bir akademik programın etkin
bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenler çeşitli şekillerde desteklenmiştir.
Öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları eğitimler; Ağustos seminer döneminde yüz yüze & çevrim içi olacak
şekilde gerçekleştirilmiştir. Seminer dönemi eğitimleri ile ilgili detaylar aşağıdaki bağlantı aracılığı ile
paylaşılmıştır.
Seminer Dönemi Eğitimler
Anlık olarak gelişen ihtiyaçlara ve sorulara hızlı bir şekilde dönüş yapılmıştır. Bazı bölümlerin ihtiyaçları
doğrultusunda video konferans aracılığı ile eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler ile ilgili bazı detaylar
aşağıdaki gibidir; (50+ saat)
Tüm öğretmenler - Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası Standartlar
Tüm öğretmenler - Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası Web 101
Tüm öğretmenler - Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası Video 101
Tüm öğretmenler - Akıllı Tahta & Kamera Sistemleri
Tüm öğretmenler - Wacom tablet & Jamboard
Tüm öğretmenler - Mac OS Kullanımı
Tüm öğretmenler - Google Classroom & Rubric
Yeni Öğretmenler - G Suite
Lise Fen Bölümü - Web 101
İlkokul Öğretmenleri 2. Sınıflar - Web 101/PearDeck
İlkokul Öğretmenleri 4. Sınıflar - Web 101/PearDeck
Okulöncesi Öğretmenleri - Web 101 / PearDeck
Destek Öğretmen Portalı hayata geçirilmiş; eğitim teknolojileri ile ilgili hazırlanan doküman ve
videolar öğretmenlerle düzenli olarak paylaşılmıştır. Portal, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak
güncellenmektedir.
IT ve Bilgisayar Eğitimi bölümleri tarafından, 2020 - 2021 eğitim yılı hibrit ve uzaktan eğitim süreçlerini
desteklemek amacı ile destek@hisarschool.k12.tr mail adresi aracılığı ile öğretmenlere teknik destek
verilmiştir.

12

Öğrencilerin Desteklenmesi
Bilgisayar derslerinin içeriği ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmiş ve 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının
ihtiyaçlarına göre adapte edilmiştir.
1. Sınıf öğrencileri için Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi hayata geçirilmiştir.
Okulöncesi ve İlkokul öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecini takip edebilmeleri konusunda evde
kullanılacak cihaz iPad olarak belirlenmiş ve önerilmiştir. Cihazlar uzaktan MDM ile yönetilmekte, gerekli
program ve güncellemeler yapılmaktadır.
Destek Öğrenci Portalı hayata geçirilmiş; hazırlanan videolar öğrencilerle bir yandan bilgisayar dersleri
aracılığı ile düzenli olarak paylaşılırken bir yandan da portal aracılığı ile erişime açılmıştır.
İlkokul
Ortaokul
Lise
Oluşturulan destek@hisarschool.k12.tr mail adresi aracılığı ile öğrencilere IT ve Bilgisayar Eğitimi
bölümleri tarafından teknik destek verilmektedir.

Velilerin Desteklenmesi
2020 - 2021 akademik yılı 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.
Veliler, süreç ile ilgili olarak düzenli bir şekilde bilgilendirilmiştir.
Velilerinin desteğine ihtiyaç duyulan yaş grupları için, sistemi takip etmeye yönelik yardımcı
dokümanlar yayınlanmıştır.
2020 - 2021 eğitim sürecine yönelik olarak hazırlanan web sitesinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümü
oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. https://destek.hisarschool.k12.tr/sss
Oluşturulan destek@hisarschool.k12.tr mail adresi aracılığı ile velilere IT ve Bilgisayar Eğitimi
bölümleri tarafından teknik destek verilmiştir.

Değerlendirme ve Geri Bildirimler
Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik olarak hazırlanan
anketler sürecin değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda
2020 - 2021 dönemine ait Geri Bildirim Formları öğretmen, öğrenci ve velilerimizle paylaşılmıştır.
Anketler, tüm okul yönetimleri (müdür ve müdür yardımcıları) ile paylaşılmıştır; tüm sonuçlar detaylı bir
şekilde ulaşılabilir durumdadır.
Okulöncesi
İlkokul
Ortaokul
Lise
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Bilişim Stratejileri Merkezi Görüşmeleri
Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise zümre ve bölüm başkanları ile hem 1. Çeyrek dönemin değerlendirildiği
hem de 2. Çeyrek döneme dair ihtiyaçların ele alındığı görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler her bölüme özel
olarak düzenlenmiş ve yarı yapılandırılmış sorular üzerinden ilerlemiştir.
1. Çeyrek Dönem Genel Değerlendirmeler
LMS: Google Classroom
Video Konferans Programı: Google Meet
G Suite Uygulamaları
Web Uygulamaları
Destek Öğretmen Portalı
Öğretmenlerin Temel Teknoloji Yeterliliği
HYFlex Ders Tasarım Stratejileri

Teknik Alt Yapı
Hisar Okulları teknoloji altyapısı, okulda veya okul dışında gerçekleşen tüm öğrenme aktivitelerini ve
öğrenme ortamlarını destekleyen, öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde devam
etmesine olanak veren bir alt yapıyı kullanıcılarına sunacak şekilde yapılandırılmıştır.

Erişilebilir Bulut Sistemler
Öğrenciler ve öğretmenler; G Suite platformunu kullanarak kolaylıkla iletişim kurmakta, bulut üzerinden
kaynaklara ulaşmakta, ödev ve proje teslimi yapmakta ve akademik süreci yürütmektedirler.
Google Meet & Google Classroom & Google Calendar yapılanması ile tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul
yönetimlerinin dersleri tek bir kanaldan, Google Calendar üzerinden takip etmesi sağlanmıştır.
G Suite Enterprise geçiş işlemleri tamamlanmıştır, öğretmenler derslerinde breakout odaları, soru-cevap ve
anket kullanımları aktive edilmiş, video görüşmelerine katılımcı sayısı 100’den 250’ye çıkmıştır.
Okul içi anlık iletişim (anlık ileti ve mesajlaşma) gerçekleştirilmesi için Google Chat, Hisar Okulları teknik alt
yapısına dahil edilmiştir.

LMS: Öğrenme Yönetim Sistemleri
Hisar Okulları, içerik yönetim sistemi olarak, Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyesinde Google Classroom
aracılığı ile ders materyalleri ve içerikleri öğrencileri ile düzenli olarak paylaşmakta, geri bildirim verilmektedir.

Video Konferans Sistemleri
Hisar Okulları K12 düzeyinde uzaktan eğitim sürecinde çevrim içi (online) dersler için Google Meet
kullanmaktadır. Ayrıca farklı ihtiyaçlar dikkate alınarak Cisco Webex diğer bir video konferans sistemi olarak
alt yapıya dahil edilmiştir.
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Akıllı Tahta Sistemleri
Tüm sınıflarda Promethean Titanium ActiveBoard 75” veya 86” Dokunmatik tahta sistemi mevcuttur.
Tahtanın kendi yazılımı olan Activinspire bir beyaz tahta uygulaması olarak kullanılabileceği gibi, PDF ya
da sunumlarınız üzerine yazı yazılabilecek bir arayüz ve etkileşimli araçlar sunmaktadır.

Kamera Sistemleri
Tüm sınıflarda Akıllı Tahta sistemi ile birlikte sınıflardan yayın yapılmasına olanak sağlayan “Logitech”
kamera sistemi mevcuttur. Tüm sınıflarda bulunan standart “Logitech” kamera sisteminin yanı sıra
ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenen bazı sınıflarda/odalarda Mix Type Kamera Sistemleri kurulmuştur.
Ayrıca bölümlerin ihtiyaçları dikkate alınarak farklı çözümler hayata geçirilmiştir.
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.
Masaüstü Kamera Sistemleri: Görsel Sanatlar
Tripod Kamera Sistemleri: Müzik Bölümü, Beden Eğitimi Bölümü

Wacom Tabletler
Tüm öğretmenler için, kullanım kolaylığı ile birlikte bilgisayar üzerinde kullanılan tüm programları,
dokümanları, sunumları yazı yazılabilir, çizim yapılabilir ve dokunmatik hale getiren Wacom tabletler
kullanıma sunulmuştur.

Lightroom Video Çekim Alanı
Öğretmenlerin profesyonel ders videoları hazırlayabilmeleri için gereken teknik donanım, lightboard kamera
ve ses sistemleri içeren video kayıt sistemleri hazırlanmıştır. BSM ofis ve Lightroom aynı mekan içinde
konumlandırılarak öğretmenler için destek fırsatı sağlanmıştır.
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Sonuç ve Değerlendirme
Geçtiğimiz yıl acil durum uzaktan eğitim süreci ile başlayan, Eylül ayından bu yana belirli kademelerde
hibrit eğitim modeli, belirli kademelerde uzaktan eğitim modeli ile devam eden ve yıl sonuna kadar da
tüm kademelerde uzaktan eğitim modeli ile devam edecek olan sürece dair yapılan bazı güncellemeler
aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.

Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Süreci
Versiyon 1

Versiyon 1

16 Mart 2020 - 23 Haziran 2020

1 Eylül 2020 - 13 Kasım 2020
*6, 7, 10, 11. Sınıflar,
** Tüm seviyelerde Çarşamba günleri
23 Kasım 2020 - 22 Ocak 2020
* Tüm seviyeler

Teknik Alt Yapı

Okul internet altyapısı
(700 Mbps / 700Mbps)
Yedek Hat
(100 Mbps / 5 Mbps)

Okul internet altyapısı
(700 Mbps/700 Mbps)
Yedek Hat
(300 Mbps/300 Mbps)
2. Yedek Hat
(300 Mbps/300 Mbps)

Cihazlar

MacBook Laptop

MacBook Laptop
Wacom Tablet
Akıllı Tahta
Kamera Sistemi
Lightboard Room - Profesyonel video çekimleri
için kullanılacak alan.

Program ve
Uygulamalar

G Suite
Google Meet
QuickTime Player
Web Uygulamaları (sınırlı sayıda)

G Suite Enterprise
Google Meet (Breakout Room, Polling, Q&A,
Attendance Reports, 49 Participants at once,
Jamboard, Meet share settings )
Cisco Webex
QuickTime Player + iMovie
Web Uygulamaları (23 Tools Kit)

İçerik

Versiyon 1

HyFlex Ders Tasarım Stratejileri

Politika ve
Standartlar

Uzaktan Eğitim Politikası
Versiyon 1

Uzaktan Eğitim Politikası V5

Destek

destek@hisarschool.k12.tr

Destek Öğretmen Portalı
destek@hisarschool.k12.tr

Geldiğimiz noktada tüm öğretmenlerimiz ile aşağıda belirtilen gereklilikler, ilgili okul müdürleri ve BSM
imzası ile paylaşılmıştır.
Politika Gereklilikleri
Teknoloji Gereklilikleri
Ders Gereklilikleri
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2. Çeyrek döneme yönelik uzaktan eğitim süreci önerileri öğretmenlerimiz ile paylaşılmıştır.
Öğretmenler tarafından doldurulan geri bildirim formlarının yanı sıra Lise ve Ortaokul bölüm başkanları,
İlkokul ve Okulöncesi zümre başkanları ile yapılan görüşmeler, oldukça kapsayıcı bilgiler vermiştir. Bu
görüşmeler 1. Çeyrek dönemin değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte ihtiyaçların ele alınması
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Hisar Okulları’nın dijital adaptasyon sürecinden dijital transformasyon
sürecine doğru ilerlemekte olduğu açıktır. Bölümler; teknolojinin kullanımı aşamasınının ardından içeriğin,
içinde bulunduğumuz süreç doğrultusunda yapılandırılmasına odaklandıklarını ve bu konuda zamana ve
içselleştirmeye ihtiyaçları olduğunu sıklıkla ifade etmektedir.
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EKLER
Ek 1: Program ve Uygulamalar Listesi 2020 - 2021
Uygulama İsmi

Kullanıcılar

1

Achieve 3000

9. - 10. Sınıflar Öğrenci

2

Adobe CC

Tüm Okul Öğrenci/Öğretmen

3

Bookwidgets

5 Öğretmen

4

Canva Edu

Tüm Okul

5

Gizmos

Fen Bölümü - Ortaokul

6

G Suite Enterprise

Tüm Okul

7

MindMeister

Sosyal Bilimler - Lise

8

Morpa

İlkokul - Ortaokul

9

MozaWeb

Sosyal Bilimler - Ortaokul

10

Nearpod

Tüm Okul

11

Notability

Tüm Öğretmenler

12

Padlet

Tüm Okul

13

PearDeck

Tüm Okul

14

PressReader

Tüm Okul

15

ProCreate

Sanat Bölümü

16

Purplemash

Tüm Okul

17

Razkids

İlkokul 1- 4 Öğrenci & EN bölümü

18

Quizlet

Ortaokul EN bölümü

19

Socrative

Lise İngilizce Bölümü - Lise Sosyal Bilimler

20

Triptico

Tüm Okul

21

Urkund

Tüm Okul

22

Wordwall

İlkokul

22

V Cloud

Ortaokul Öğrenci

Ek 2: Donanım Listesi 2020 - 2021
Donanım

Kullanıcılar

1

Promethean Akıllı Tahtalar

Tüm Okul

2

Logitech Sınıf içi Kamera Sistemleri

Tüm Okul

3

Wacom Tabletler

Tüm Okul

4

Kulaklıklar
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