Özel İzmir Amerikan Koleji BYOAD Projesi
(Bring Your Own Apple Device)

(MEKTUP-2)
Özel İzmir Amerikan Kolejindeki Apple program uygulaması nedir
(BYOAD)?
Okulumuzun eğitim felsefesi öğrencilerimizi içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına göre
yetiştirmek; bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmektir. İçinde bulunduğumuz bilişim
çağı, öğrencilerimize dijital dünyada gerekli olan kullanım becerileri kazandırmak için
teknolojiyi eğitim ve öğretimimizin bir parçası haline getirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.

Özel İzmir Amerikan Koleji 2014-2015 öğretim yılında ciddi altyapı yatırımları ve sistem
kurulumları yaparak, Taner Hall binamızda tüm sınıfları ve alanları kapsayacak şekilde
kablosuz ağ sistemini yenilemiştir ve Hazırlık sınıflarında dizüstü bilgisayarlarla ders
yapılmasına geçmiştir.
Yapılan araştırmalar, tüm dünyada ortaöğretim alanında yaygın olarak kullanılan 1’e 1
bilgisayar uygulamasının öğrenmeyi geliştirdiği ve öğrencilerin öğrenme motivasyonunu
artırdığı yönünde sonuçlar ortaya koymuştur. Bilişim sistemlerinin sahip olduğu
ekosistemin çok geniş olması sayesinde, piyasada on binlerce eğitim yazılımı ve yüzlerce
farklı çeşit aksesuarı bulunmaktadır.
2015-2016 öğretim yılı içerisinde Hazırlık sınıfı öğrencilerimizle başladığımız,
öğrencilerimizin eğitim aracı olarak kendi iPad veya Macbook bilgisayarları ile okula
geldikleri (Bring Your Own Apple Device) BYOAD projesi, öğrencilerimiz, velilerimiz ve
öğretmenlerimiz tarafından heyecanla karşılandı ve bir sene sonundaki geri dönüşler son
derece olumluyduç. Bu projeyi desteklemek amacıyla okulumuzda bir Mac Bilgisayar
laboratuvarı da kurulmuştur.

2016-2017 öğretim yılı için hedefimiz BYOAD projesini genişleterek tüm Hazırlık ve 9.
Sınıf öğrencilerimizin ana derslerde olduğu gibi branş derslerinde de Macbook veya iPad ile
eğitim almalarını sağlamaktır.

Neden Apple Device?
80.000’i aşkın eğitim yazılımı ve uygulamalarıyla alanında diğer tüm platformlara göre
lider konumda olması, ayrıca Apple cihazlarının diğer cihazlara göre virüs riskinin
olmayışı ile Apple cihazlarının öğretim kurumlarında kulanılması tüm dünyada kabul
görmüş bir yöntemdir.
Öğrencilerimizin iPad/Macbook kullanımına aşina olmaları hem günlük kullanımda
daha az engeller olmasını, hem de öğretmenin teknoloji öğretmek yerine dersine daha
odaklı olmasını sağlar. Özel İzmir Amerikan Koleji olarak olarak amacımız,
öğrencilerimizin bilgisayarlarını sadece bir oyun aracı olmaktan çıkarıp kendilerini
organize edecekleri, notlarını alacakları, sunumlarını üretecekleri, portfolyolarını
oluşturacakları bir araç haline getirmeleri konusunda yönlendirmektir. Ayrıca iPad veya
Macbooklarının her an yanlarında olması, teknolojinin derslerde öğrenme aracı olarak
kullanılma oranını da artıracaktır.
iPad ve Macbooklar genel olarak taşınması açısından rahat ve hafiftir, ayrıca pil ömrü
uzunluğu sayesinde tüm gün boyunca eğitimlerini rahatlıkla almalarını sağlayacaktır.

Öğrenciler hangi Apple Ürünlerini kullanabilirler?
Mac OS X işletim sistemi olan Macbook laptoplar veya iOS işletim sistemi olan iPad
tabletler projemiz için sınıfta kullanıma uygundur. Öğrencilerin her ikisini birden almalarına
gerek yoktur, sadece iPad veya Macbook cihazlarından sadece birini bulundurmaları
yeterlidir.

Çocuğum bu BYOAD programına katılmayabilir mi?
Özel İzmir Amerikan Koleji olarak “bilgi çağı çocukları” diye adlandırmığız bir zamanda,
öğrencilerimizin eğitiminde teknolojinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle
öğrencilerimizin sınıfa iPad/Macbook’larıyla gelmelerini beklemekteyiz. Ancak
sorularınız olursa, okulumuzun IT Yöneticisi ile veya Lise Müdür Yardımcısı ile
görüşmenizi tavsiye ederiz.

Ne gibi aksesuarlara ihtiyacımız var?
Özellikle “Writing” derslerindeki klavye gereksinimi Bilgisayar Dersi ile de desteklenerek
doğru klavye kullanımı konusunda da kazanımları olması beklenmektedir. Bu yüzden iPad
kullanan öğrencilerimizin aksesuar olarak klavye bulundurmaları gerekmektedir. Macbook
kullanacakların klavyesi dahili olduğu için harici klavye ihtiyacı sadece iPad kullanacaklar
içindir.
Önerdiğimiz aksesuarlar, kulaklık ve iPad/Macbook’larını koruyacak bir çantadır.

Öğrencilerin ihtiyacı olan yazılımlar nelerdir?
Günümüz teknolojileri gereği ihtiyacımız olan tüm yazılımlar halihazırda bulutta
bulunmaktadır. İstenilen yazılımlar yükleme yapılmaksızın çevirimiçi ulaşılarak
kullanılmaktadır. Bunun dışında ihtiyaç doğrultusunda öğrencilerin ihtiyacı olan tüm
yazılımlar yıl içerisinde öğretmenler tarafından paylaşılacaktır.
Sınıf yönetim programı ise Bilgi İşlem Bölümümüz tarafından yüklenecektir.

Bilgisayar kullanımında okul tarafından belirlenen kurallar nelerdir?
Öğrencilerimize öğretim yılı başında iPad/Macbook kullanım kuralları öğretmenleri tarafından
anlatılacak ve maksimum verim alınması için koordineli çalışılacaktır.

Öğrenciler iPad/Macbook’larına akademik olmayan uygulamalar
yükleyebilirler mi?
Tabi ki, iPad/Macbook size ve çocuğunuza aittir. Istediğiniz uygulamayı yükleyebilirsiniz,
ancak okul kullanım politikamız gereği bu uygulamaların okul saatleri içerisinde
kullanılmaması gerekmektedir.

Öğrenciler iPad/Macbook hafızalarını hem okul hem de kişisel
uygulamaları için nasıl yönetecekler?
iPad/Macbook’lar öncelikli olarak öğrenme amaçlı kullanılmalıdır ve bu nedenle
tarafımızdan yüklenen ders yönetim programı okuldan izin alınmadıkça silinmemelidir.
Bunun dışında kalan boş alanı çocuğunuz istediği gibi kullanabilir.

iPad/Macbook çalınır veya zarar görürse ne olacak?
Öncelikle öğrenciler kendi iPad/Macbook’larından sorumludur.Öğrenciler ders dışında
iPad/Macbook’larını dolaplarını kilitli tutarak koruyabilirler. Dolaplarını kilitli tutmaları
kendi sorumluluklarıdır.
Öğrencinin kendi iPad/Macbook’unu kaybetmesi durumunda okul sorumluluk
almamaktadır.
Ders dışı saatlerde iPad/Macbook kullanımı okul tarafından onaylanmamaktadır.

iPad/Macbook gerektiği gibi çalışmaz ve tamire gitmesi gerekirse ne
olacak?
Eğer iPad/Macbook gerektiği gibi çalışmıyorsa, tamire gitmesi gerekebilir. Bu süreç
içerisinde kısıtlı bir süre için, okul, öğrenciye yedek bir dizüstü bilgisayar sunacaktır.

Çocuğum bilgisayarını evde unutursa ne olacak?
Diğer tüm materyaller gibi öğrencilerimizin bilgisayarlarını da okula getirmesi
gerekmektedir.

Öğrenciler cihazlarının şarjını nasıl düzenleyecekler?
Öğrencilerimiz iPad/Macbook’larını okula gelmeden önce şarj etmek zorundadırlar.
Bunun dışında derslerde şarj edebilmeleri için sınıflara gerekli priz donanımı
sağlanmıştır. Şarj aletlerinin uyum sorunu yaşamaması için öğrencilerin kendilerine ait
şarj aletlerini yanlarında getirmeleri zorunludur.

Daha fazla sorularım var. Kiminle görüşebilirim?
Lise Müdür Yardımcısı Kıvanç Peşteli ve/veya IT Yöneticisi Serpil Bahşişoğlu ile
görüşebilirsiniz. IT Yöneticisi Serpil Bahşişoğlu’na serpil@aci.k12.tr elektronik posta
adresinden ulaşabilirsiniz.

