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İstanbul, 14 Nisan 2022 
Değerli Velilerimiz, 

okulumuz, dijitalleşme hususunda hızla yol alıyor. Tüm öğretmenlerimiz iPad’lerle donatılmış 
durumda olup iPad’ler konusunda hem teknik hem de didaktik-metodik bakımdan sürekli eğitim 
alıyor.   

Zümrelerimiz şu anda, gelecek eğitim ve öğretim yılından itibaren iPad’lerin derslerde hangi 
alanlarda ve hangi şekil ve surette kullanılacağına karar verme sürecinde bulunuyorlar. Bu kapsamda, 
gelecek eğitim ve öğretim yılından itibaren, çeşitli uygulamaların yanı sıra dijital kitaplar da 
kullanılacaktır. Ancak, burada meselenin, şimdiye kadar kullanılan „analog“, yani basılı ders araç ve 
gereçlerinden tamamen vazgeçilmesi ve onların yerine mutlak surette „dijital“ ders araç ve 
gereçlerinin kullanılması olmadığının bilincindeyiz. Amacımız daha ziyade, basılı ders araç ve 
gereçleri ile dijital ders araç ve gereçlerinin birbirlerini bütünlediği bir uygulamaya geçiş yapmak, yani 
eğitim anlayışımızı, dijital unsuru da ekleyerek, sürekli ve ölçülü şekilde zenginleştirmektir. Bu 
nedenle, gelecek eğitim ve öğretim yılından itibaren her öğrencimizin kendi iPad’ine sahip olması 
gerekmektedir. Ancak  bu yıl 11. sınıfta olup da, önümüzdeki eğitim öğretim yılında 12. sınıf olacak 
olan öğrenciler için iPad alma zorunluluğu yoktur, alıp almama kararını sizlere bırakıyoruz.  

Sizler ve öğrencilerimiz için, yanıtlarıyla birlikte hazırladığımız bir sıkça sorulan sorular kataloğunu, 
okulumuzun internet sitesinde bulabilirsiniz; yine okulumuzun internet sitesinden, halihazırda zaten 
mevcut bulunan iPad’lerin kullanılmaya devam edilmesine yönelik açıklamalara da ulaşabilirsiniz.   

Daha başka sorularınızın olması halinde, ipad@ds-istanbul.net adresi üzerinden elektronik posta 
yoluyla doğrudan IT-ekibimize başvurabilirsiniz.  
Ayrıca, siz değerli Veli Temsilcilerimiz için, 28 Nisan 2022, Perşembe günü, saat 19.00’da, Zoom 
üzerinden, sorularınızı IT-ekibimizle görüşebileceğiniz bir online-toplantı düzenleyeceğiz. Bu 
toplantıya ait link, veli temsilcilerimize doğrudan gönderilecektir.  

Gelecek eğitim ve öğretim yılının başında ise, öğrencilerimize, yeni cihazların derse yönelik 
kullanımına ilişkin (gerekli olması halinde teknik desteğin de sağlanacağı) bir eğitim verilecektir. Şu 
an itibariyle, yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan hemen önce ek olarak bir de bir online-eğitim 
verme imkanımızın bulunup bulunmadığını inceliyoruz.  
En içten selamlarımla,  
(Dr. Hans Brügmann, Okul Müdürü) 
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