
Öğrenciler laptoplarını aşağıdaki amaçlarla kullanacaktır: 

• Araştırma, veri/bilgi inceleme ve değerlendirme,
• Multimedya sunumları oluşturmak,
• Öğretmenlerle, öğrencilerle, ülkedeki ve dünyadaki diğer okullarla online iletişim kurmak,

projelere dahil olmak,
• Bir karar almaları gerektiğinde ilgili verilerden yararlanmak,
• Ölçme-değerlendirme yapılması için materyal teslim etmek,
• Bilginin nasıl yapılandırıldığını öğrenmek.

Wi-Fi 

Dijital Okul Çantası Projesinin Vizyonu 

Geleceğin eğitim yöntemlerine giderek daha çok uyarlanmış, daha interaktif, daha etkin bir eğitim 
geliştirmek için Saint Benoît Lisesinde dijital teknolojilerle desteklenmiş bir program 
uygulanmaktadır. Amacımız, öğrencilerimizi, öğrenme süreçlerinin merkezine koyarak yeteneklerini 
geliştirmelerini sağlamak. 

Cihazların Kontrol Edilmesi ve Onaylanması 

Yalnızca Saint Benoît Lisesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylanan cihazlar okul 
içerisinde kullanılabilir. Öğrencilerimizin, yeni öğretim yılı açıldıntan sonra, belirtilen gün ve 
saatlerde  cihazlarını onaylatmak için Bilgi İşlem Merkezine getirmeleri gerekmektedir. 

Önemli Uyarılar 

• Öğrenci, istenen özelliklere sahip bir bilgisayara sahipse yeni almak zorunda değildir.
Kendi bilgisayarını getirebilir. Not: Bilgisayar öğrenciye ait olmalıdır. Velinin
bilgisayarı kullanılamaz.

Dijital Okul Çantası Projesinin Öğrencilerimize Katkıları Neler? 

• Öğrenciler kendi öğrenim süreçlerinde daha etkin rol alırlar.
• Öğrenciler, tüketen değil üreten bir nesil olarak yetişirler.
• Her öğrenme stiline sahip öğrenci için uygun öğrenme etkinlikleri yapılır.
• Öğrencilerin güçlü yönlerinin geliştirilmesi daha mümkün olur.
• Öğrenciler zamandan kazanarak daha verimli çalışır.

Aksesuarlar 

Zorunlu olanlar: Laptop çantası veya koruyucu kılıf, mikrofunlu 
kulaklık, usb bellek, klavye (Dokunmatik ekran kalemi opsiyoneldir.)  

Tavsiye edilenler: Hırsızlık ve hasara karşı sigorta, Dosyaları 
yedeklemek için taşınabilir bellek veya harici disk. 

Minimum Özellikler 

Intel i3 veya eşdeğer 

 Windows veya Mac OS (laptop)

1 yıllık

11'' – 15''

Minimum 1 USB port 

Wi-fi 802.11b/g/n/ac 

İşlemci İşletim 

Sistemi  Ekran

 Virüs Programı

Ekran Boyutu

USB port 

Yeni alınan cihazlar yasal olarak 2 yıl garantilidir. 
Öğrenci kusurlarından doğan hasarlar (düşürme, su teması, vs) 
garanti kapsamı dışındadır. 
Bu bakımdan sigorta yaptırılması önemle tavsiye olunur.

Garanti 

Herhangi bir tablet kabul edilmeyecektir.

Dijital Okul Çantası Projesi hakkında detaylı bilgi ve sorularınız için byoddestek@sb.k12.tr adresine mail atabilirsiniz.

mailto: byoddestek@sb.k12.tr



