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Okulumuzda eğitim gören öğrenciler teknolojiyi her alanda bilgiye ulaşmak, bilgiyi 

organize etmek, kendi öğrenme sorumluluğunu almak, bilgiyi sunmak, iletişim kurmak için 

kullanır. Adapazarı Özel ENKA Okullarından mezun olan her öğrenci teknoloji okuryazarıdır 

ve ihtiyacı olan teknolojiyi etkin kullanır.  

 
HEDEFLER 
 

● Anasınıfından 8. sınıfa kadar devam eden ICT derslerinde öğrencilerimize en yeni 

teknolojilerle güncel içeriğe sahip dersler tasarlamak, 

● Her öğrencinin ihtiyacı olan teknolojiyi kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını 

sağlamak, 

● Okul topluluğunun 21.yy becerilerine sahip olması için gerekli teknoloji ortamını 

sağlamak, 

● Öğretmenlere eğitim teknolojileri alanında profesyonel gelişimleri için destek olmak, 

● Eğitimde teknoloji entegrasyonu için gerekli teknik alt yapıyı sağlamak, 

● Okul tarafından her öğretmene gerekli kurulumları yapılmış bilgisayar sağlamak, 

● Okul bünyesinde iletişimi ve dosya paylaşımını sağlamak amacıyla öğretmenlere ve 

öğrencilere ENKA uzantılı kurumsal e-mail adresi açmak, 

● Tablet ile eğitim sürecinde teknoloji entegrasyonu konusunda okul topluluğuna 

(öğretmen, öğrenci, veli, idare...) destekte bulunmak  

● Ortaokul öğrencilerimizin yıl boyunca Teknoloji Protokolü’ndeki maddelere uygun 

davranışlar göstermelerini sağlamaktır. 

 
TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU 
 
 Okulumuzda öğrencilerimiz, öğrenme sürecinde geliştirdikleri becerileri kullanarak 

teknoloji araçları ile eğitim görürler. Öğretmenlerimiz derslerini tasarlarken uygun yerlerde 

teknoloji destekli içerikler oluştururlar. Seçilen teknoloji aracıyla ya da uygulamasıyla 

tasarlanan dersin; öğrenciyi motive etmesi, öğrencinin kalıcı öğrenmesine destek olarak farklı 

öğrenme stillerine hitap etmesi, becerileri geliştirmeye yönelik olması ve zaman açısından 

tasarruf sağlaması beklenir.  

  
 
ORTAMLAR 
 

Sınıflar: 
 

● Sınıflarımızda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bağlanabilmesi için 

kablosuz bağlantı noktaları vardır.  
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● Öğretmen ve öğrencilerin bağlandığı kablosuz ağ bağlantılarında sosyal medya 

hesaplarına erişim kapalıdır.  

● Güvenlik duvarının web filtreleri tüm okul interneti için aktiftir.  

● Eğer bir öğretmen istediği bir web adresine güvenlik duvarından dolayı 

erişemiyorsa bu erişimi bilgi işleme açtırabilir.  

● Her sınıfta en az bir projeksiyon ve bir ses sistemi vardır. Bunların kabloları ve 

kumandaları o sınıfın öğretmeni tarafından muhafaza edilir.  

● Yoklamalar “EYS” web aracı üzerinden yapılır. Her öğretmenin bir kullanıcı adı 

vardır. Bu kullanıcı adına tanımlanmış ders programı üzerinden öğretmenler 

online yoklama alırlar.  

 
Laboratuvarlar:  
 

● Laboratuvarlarımızda kablosuz ağ bağlantısı, projeksiyon ve ses sistemi vardır.  
 
Kütüphane: 
 

● Okul kütüphanelerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanması, kaynaklara 

ulaşması için bilgisayarlar bulunmaktadır.  

● Kütüphane kaynak tarama programı okul web sitesi üzerinden öğrenciler ile 

paylaşılır. http://progibm.enka.k12.tr/yordam.htm linkinden kaynak taraması 

yapılabilir.  

● Online kaynaklara erişim için kütüphane web sayfamızda Britannica Online 

linkleri vardır. Öğretmen ve öğrencilerimiz bu linklere bilgisayarlarından ya da 

tabletlerinden ulaşabilirler.  

 
Koridorlar:  
 

● Öğrenci ve öğretmenlerimizin teneffüslerde ve öğle aralarında internete 

erişimlerinin sağlanması için okulun tüm koridorlarında kablosuz bağlantı 

noktaları mevcuttur.  

 

● Okul binalarının her katında renkli bir network yazıcı vardır. Öğretmenler bu 

yazıcılardan internet olduğu sürece çıktı alabilirler. Bu yazıcıların kurulumu, 

bakımı ve onarımı bilgi işlem tarafından yapılır.  

 
 Bölüm Odaları: 

 
● Bölüm odalarında öğretmen bilgisayarları için kablolu ve kablosuz internet 

bağlantıları vardır.  
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KAYNAKLAR 
 
 Donanım: 
 

● Her öğretmenimizin bir okul bilgisayarı vardır. Bu, bilgisayar öğretmenin adına 

işletme tarafından zimmetlenir ve eğitim öğretim yılı boyunca tatillerde de 

öğretmende kalır.  

● Her öğrencimizin kendisinin temin ettiği bir tableti vardır.  

● Okulumuzda öğrencilerimizin derslerde tasarladıkları ürünleri çıkarabilecekleri 

üç boyutlu yazıcı ve üç boyutlu kalemler bulunmaktadır. 

● Bölümlerdeki öğretmenlerin ihtiyaç duydukları donanımlar (ardunio, mikroskop 

vb.) seminer döneminde bölüm başkanı tarafından bütçeye eklenir. 

 
Yazılım:  
 

● Her öğretmenin bilgisayarına gerekli programlar bilgi işlem tarafından kurulur.  

● Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz Google ürünlerini kurumsal “ENKA uzantılı” 

hesapları ile kullanırlar.  

 
Online, Offline Kaynaklar:  
 

● Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kütüphane kaynakları arasından “Yordam” 

programı ile tarama yaparak offline kaynaklara kütüphaneden ulaşabilirler.  

● Kütüphane bünyesinde web sitesinde yayınlanan “Britannica” online kaynağına 

da tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz erişebilir.  

● Her senenin başında ders öğretmenleri kendi iTunes U kursu veya Google 

Classroom hesaplarını açarlar. Bu hesapları öğrencileri ile sene başında 

paylaşırlar. Yıl boyunca bu hesaplara ders öğretmenleri materyaller ekler. Bu 

materyallere öğrenciler tabletleri üzerinden istedikleri zaman online olarak 

erişirler.   

 
 
PROFESYONEL GELİŞİM 
 
 Okul İçi Eğitim: 
 

● Seminer dönemlerinde Bilişim Teknolojileri ekibi ihtiyaç halinde derslerde 

eğitim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili kurslar verir. 

● Eğitim öğretim yılı içerisinde, dönemde bir defa tüm öğretmenlerin katılımı ile 

“Teknoloji Paylaşım Toplantısı” yapılır.  
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Okul Dışı Eğitim: 
 

● Eğitim teknolojilerinin kullanımı, derslere entegrasyonu ve uygulama örnekleri 

ile ilgili olarak düzenlenen eğitim ve seminerler okul yönetimi, bilişim 

teknolojileri ekibi tarafından takip edilerek okul topluluğu ile paylaşılır.  

● Her yıl düzenlenen “Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu”, “Eğitim 

Teknolojileri Zirvesi”, “Eğitim Teknolojileri Platformu” konferanslarına 

sunumlarla ya da izleyici olarak katılım sağlanır.  

 
 İhtiyaca Yönelik Eğitim: 
 

● Seminer dönemlerinde öğretmenlerin ihtiyacı olan teknoloji eğitimleri 

çalıştığımız danışmanlık firmaları, eğitim kurumları tarafından verilir. Bunun 

organizasyonu okul yönetimi ve bilişim teknolojileri ekibi ile yapılır.  

 
ROLLER VE SORUMLULUKLAR 
 

Yönetim:  
 

●  Adapazarı Özel ENKA Okullarında okul yönetimi, öğretmenlerin eğitimi ve 

mesleki gelişimlerini destekler. 

●    Adapazarı Özel ENKA Okullarında MYP koordinatörü, ICT Politikasının 

maddelerinin güncelliğini gözden geçirerek, uygun değişiklikler için 

bilgilendirme yapar.  

 
Öğretmenler: 
 

● Adapazarı Özel ENKA Okullarında tüm okul topluluğu, yazılı anlatımda dil 

politikasının gereğine uygun davranır ve öğrencilere örnek olurlar.   

● Tüm öğretmenler derslerinde eğitim teknolojilerini kullanarak derslerini 

zenginleştirme imkânına sahiptir.  

● Öğretmenler okula kazandırmak istedikleri eğitim teknolojilerini araştırıp bölüm 

başkanı ve bilişim teknolojileri bölümü ile paylaşırlar.  

● Tablet ile eğitim yapılan sınıflarda her öğretmen kendi ders materyallerini 

öğrencilerle paylaşmak için iTunes U, Google Classroom ve çeşitli Web 2.0 

araçlarını kullanır. iTunes U kursları sene başında bilişim bölümü tarafından 

açılır. Yıl boyunca öğretmenler bu kursa materyallerini ekler.  

 
 
 
 
 



 

 6 

Öğrenciler ve Veliler: 
 

● Sene başında ortaokul öğrencilerine verilen teknoloji protokolü öğrenci ve veli 

tarafından okunur ve imzalanır. Böylelikle ortak alanda teknoloji kullanımı ile 

ilgili sorumluluklarını yerine getirmiş olur.  

● Öğrenciler toplu alanda sosyal medya kullanımı ile ilgili sorumluluklarını bilirler. 

Okul sınırları içinde ve okul etkinliklerinde (geziler, etkinlikler vb.) öğretmen ve 

arkadaşlarının izni olmadan sosyal medya paylaşımlarında bulunmazlar.  

● Her öğrenci kendi tabletinden sorumludur. Öğrenciler tabletlerini her gün okula 

şarjlı bir şekilde getirirler.  

 
Bilişim Teknolojileri Bölümü: 
 

● Tasarım ve Bilişim Teknolojileri derslerine girerler.  

● Eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip edip okuldaki diğer bireyler ile 

paylaşırlar.  

● Sene başı bölümlerle toplantı yaparak eğitim teknolojileri ihtiyaçları belirlenerek 

yıl içinde bu ihtiyaca yönelik çalışmalar yaparlar.  

● Bilinçli teknoloji kullanımı ilgili sene içinde etkinlikler düzenlenir. Yıllar içinde 

farklılıklar gösterse de bazıları şunlardır; 

Dijital Vatandaşlık, Güvenli İnternet Kullanımı vb. 

 
 

Bilgi İşlem: 
 

● Adapazarı Özel ENKA Okulları yöneticilerinin talep ettikleri donanım ve 

yazılımları tedarik ederler.  
● Okuldaki sistemlerin kurulumu ve bakımı için ilgili kurumlarla iletişime geçerler.  

● Okulun donanım sorunlarına çözüm getirirler.  

● Öğretmen bilgisayarlarına ilgili yazılımları yüklerler.  

● Öğrenci hesaplarını Microsoft serverları üzerinde oluştururlar.  

● Web sayfasını güncellerler. 

 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

● Ölçe ve Değerlendirme teknoloji entegre edilmiş derslerde kısa sınavlar, 

taramalar, anketler ve çeşitli web araçları ile yapılır. Ders öğretmenleri 

tarafından web araçları ile hazırlanan sorulara öğrenciler tabletleriyle erişir. Bu 

sistemlerin en güçlü yanları değerlendirme, raporlama kısmıdır. Tüm sonuçlar 

öğrencilerle paylaşılır.  
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WEB SAYFASI VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 
 

Newsletter: 
 

● Okul etkinliklerinin yazıları sorumlu öğretmen tarafından çift dilli (Türkçe-

İngilizce) hazırlanarak her hafta müdür asistanları tarafından okul toplumu ve 

velilerle paylaşılır. 

 
Web Sayfası:  
 

● Okulumuzun resmî web sayfası adresi https://www.enka.k12.tr/adapazari/’dir.  

● Web sayfasına ulusal ve uluslararası başarılar ve etkinliklerin haberleri çift dilli 

(Türkçe-İngilizce) olarak eklenir. 

● Bu sayfa, Bilgi İşlem sorumluları tarafından yönetilir.  

 
Facebook: 
 

● Okulumuzun resmi Facebook adresi, https://www.facebook.com/enkaadp ‘dir.  
● Bu sayfa, sosyal medya sorumluları tarafından yönetilir.  

● Etkinlik sahibi öğretmen tarafından omedya@enka.k12.tr mail hesabına iletilen 

sosyal medya haberi resmi Facebook hesabına eklenir. 

 
Twitter: 
 

● Okulumuzun resmi Twitter hesabı, @enkaadp ‘dir.  

● Bu sayfa, sosyal medya sorumluları tarafından yönetilir.  

● Etkinlik sahibi öğretmen tarafından omedya@enka.k12.tr mail hesabına iletilen 

sosyal medya haberi resmi Twitter hesabına eklenir. 

 

 Instagram: 
• Okulumuzun resmi Instagram hesabı, @adapazarienkaschools’dur.  

• Bu sayfa, sosyal medya sorumluları tarafından yönetilir.  

• Etkinlik sahibi öğretmen tarafından omedya@enka.k12.tr mail hesabına iletilen 

sosyal medya haberi resmi Instagram hesabına eklenir. 

 

 
Bu politika gerek duyulan zamanlarda ilgili kişiler tarafından güncellenir. 

Ocak 2021 tarihinde güncellenmiştir. 

 


