
 

      
 

  GELİŞİM OKULLARI MICROSOFT PROJE OKULU 
Dünyanın en büyük bilişim firması Microsoft, dünya üzerinde çeşitli okullarla işbirliği ve projeler 
yapmaktadır. Gelişim Okulları yapılan görüşmeler ve varılan anlaşmalar sonucu Microsoft Proje Okulu 
olmasına uygun görülmüş ve bu alanda Türkiye’deki az sayıda okuldan biri olmuştur.   
 
Projenin başlangıcından bu yana, Gelişim Okulları’nın tüm öğretmenleri canlı derslerde niteliği 
artırmaktan, Teams, Onenote, Stream gibi çeşitli Microsoft ürünlerini kullanmak, dijital eğitim araçlarını 
daha üretken kullanmaya varan pek çok konuda eğitim almış ve uluslararası kabul edilirliği olan 
sertifikalar almaya hak kazanmıştır. 
 
Microsoft ile varılan bu işbirliği sürecinde okulumuzda, Microsoft ürünleri hem yüz yüze hem uzaktan 
eğitim süreçlerinde kullanılacak ve geliştirilecektir.  Gelişim Microsoft Platformu bu işbirliğinin 
sonucunda ortaya çıkan öğrencinin tüm dijital eğitim ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasını sağlayan bir 
eğitim yazılımıdır. 
 
 
  GELİŞİM MICROSOFT PLATFORMU NEDİR? 
Gelişim Microsoft Platformu, öğrencilerimizin uzaktan ve yüz yüze eğitim süreçlerinde kullandığı farklı 
dijital kaynakları bir araya toplayan, öğrenci ve öğretmenlerimizin iletişim kurarak canlı derslerine 
katılmasına kolaylık sağlayan; Gelişim Okulları ve Microsoft işbirliğiyle hazırlanmış bir eğitim yazılımıdır. 
 
 
  GELİŞİM MICROSOFT PLATFORMUNU KİMLER KULLLANABİLİR? 
Gelişim Microsoft Platformu’na üye olan herkes tek bir kullanıcı adı ve şifre ile yüz yüze ve uzaktan eğitim 
sürecinde kullanacağı tüm uygulamalara hızlıca ve kolaylıkla ulaşabilir. 
 
 
  GELİŞİM MICROSOFT PLATFORMUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 
Chrome, Edge, Safari gibi tüm web tarayıcıları üzerinden kullanılabilecek platform tam web donanımı 
sayesinde, işletim sistemine bakılmaksızın tüm cihazlarda web üzerinden bağlanılabilecek yapısıyla 
Türkiye’de bir ilktir. 
 
Ödevler, dosyalar, ders programı, öğretmen listesi, sınav takvimi gibi çeşitlendirilmiş alanlarla 
öğrencilerimizin, sadece Gelişim Microsoft Platformunu kullanarak, tek bir kanal üzerinden, tüm 
akademik süreçlerine uzaktan ve istedikleri zaman ulaşabilmeleri sağlanmıştır. 
 
Sade ve kullanışlı bir ara yüzle hazırlanan bu yazılım üzerinden okulumuzun kullandığı tüm dijital 
kaynaklara ve eğitim araçlarına kolaylıkla ve hızlıca ulaşılabilir. 
 
Hazırlanan yazılım ile Gelişim Okulları, Chrome, Microsoft Edge ve Safari tarayıcılarının dijital 
mağazalarında eğitsel bir eklentisi olan ilk Türk okulu olmuştur. 
 
Yoğun bir emek harcayıp, öğrencinin her türlü eğitsel kazanımını merkeze alarak tasarlanan ve yüksek 
bir yatırım yapılan Gelişim Microsoft Platformu, Gelişim Okulları’nın tüm öğrenci ve öğretmenlerinin 
kullanımına açıktır. 
 


