


UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE DİJİTAL SINIF KURALLARI

• Ders süresince kameramız açık olmalıdır.
• Ders dinlerken mikrofonumuzun kapalı olduğundan emin olalım.
• Derse kullanıcı adı olarak kendi ad ve soyadımızla giriş yapalım.
• Dersten önce kullanacağımız tüm malzemeleri hazırlayalım.
• Derse katılmak için zamanında ekran karşısında olalım. Aktif dinlemeye özen gösterelim.
• Ders süresince masamızda kalıp dersi dinleyelim. Soru sormak isteyince mikrofonu açıp sorumuzu yö-

neltelim.
• Canlı ders öncesi o dersin hazırlığı, ödevi yapılmış olmalıdır.
• Öğretmenin paylaştığı ödev, doküman ve testleri düzenli bir şekilde not alalım.
• Su dışındaki yiyecek ve içeceklerimizi ders aralarında tüketelim.
• Ders süresince televizyon kapalı olmalıdır.
• Şikâyet etmek yerine günlük kısa vadede yapacağımız işlere odaklanalım.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE DİJİTAL SINIF HAZIRLIĞI

• Çalışma masanda sadece hangi derse gireceksen onun kitabı defteri bulunmalı, masan sade olmalıdır.
• Ders başlamadan hangi vakitse kahvaltını, öğle yemeği ya da akşam yemeğini yemiş, suyunu içmiş olma-

lısın. Ders esnasında bir şey yiyip içmek dikkatini dağıtacaktır.
• Derse girmeden tüm ihtiyaçlarını karşılamış olmalısın, ders aralarını ihtiyaçlarını giderme amacıyla kul-

lanmalısın.
• Zihinsel anlamda da hazır olabilmek için yüz yüze derse gider gibi giyinmeli, canlı ders sırasında özenli bir 

kıyafet ile masada bulunmalısın.
• Uzaktan eğitim canlı ders programı sürekli masanda görebileceğin bir yerde durmalı, duruma göre gün-

cellemelisin. Program akışını kaçırmamalı, kaçırdığın konuları not edip tekrar yapmalısın.



UZAKTAN EĞİTİMDE VELİYE DÜŞEN GÖREVLER

• Ders esnasında öğrenciye destek olunmalı, oda içerisinde dersi yanına oturup dinlemek hem öğrencinin 
hem de öğretmenin dikkatini dağıtacaktır.

• Öğrenci ile beraber ders dinlenmemelidir. Çünkü bu durum öğrenciye izleniyor hissi verecektir. Böyle his-
seden öğrenci ve öğretmen kendisine eleştirel bakacağımızı düşünecek ve derse adapte olma konusunda 
zorlanacaktır.

• Dijital okuryazar olmak çok önem kazanmıştır. Her veli çocuğunun bilgisayarda, telefon ve tablette nelerle 
ilgilendiğini net bilmelidir.

• Yeterli araç gereç sağlanmalıdır.
• Gönderilen ders çalışma planını ve canlı ders programını günlük takip edip, rutin oluşturmak önemlidir.
 
Sevgili velilerimiz ve öğrencilerimiz, Covid-19 salgınının hayatımızı etkilediği şu günlerde sosyal hayatın ve 

eğitim alanının eskisi gibi olmadığının farkındayız. Yeni normalleşme, yeni sosyal hayat kavramlarına alışıp be-
lirsizliklere değil, belirli alanlara odaklanmalıyız.

 
Sağlıklı günler dileriz.
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