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UZAKTAN EĞİTİM CANLI DERS YÖNERGESİ 
 
Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrenciler;  
 
Dünya çok uzun zaman sonra ilk kez böylesi büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Bizler 

çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını korumak, eğitim ve öğretimi, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun 
hale getirmek adına çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Her ne kadar hiç bir yöntemin yüz yüze eğitimin yerini 
tutmayacağını hepimiz kabul etsek de yaşanan gelişmelere bağlı olarak tüm TED Kuzey Kıbrıs Koleji ailesi 
olarak sizlere öğrenme fırsatlarınızı artıracak bir takım planlamalarla yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıklarımızı 
tamamlıyoruz.  

 
21 Ağustos 2020 tarihinde yapılan açıklamalar doğrultusunda Okullarımız 14 Eylül 2020 tarihine kadar 

eğitim-öğretim hizmetlerini online olarak gerçekleştirecektir. Bu süreç kendi içerisinde dinamik bir yapıya 
sahip olduğundan yaşanan gelişmelere bağlı olarak siz veli ve öğrencilerimizi düzenli olarak bilgilendirmeye 
devam edeceğiz.  

 
Aşağıda, eğitim-öğretimin online yapılması nedeniyle hepimizin titizlikle uyması gereken temel kuralları 

belirlemeye gayret ettik. Sürecin hep birlikte en verimli şekilde yürütülebilmesi adına belirtilen konulara 
ciddiyetle uyulması büyük önem arz etmektedir.  

 
Siz değerli velilerimizin aşağıdaki maddeleri öğrencilerimizle birlikte dikkatle okumanız, öğrencilerimizin 

bu hususlara uyması konusunda bizlere destek olmanız sürece olumlu katkı sağlamanız adına en önemli 
beklentimizdir.  

 
Yeni öğretim yılında öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapmayı heyecanla beklediğimizi belirtmek isteriz.  
 
Saygılarımızla.  

 
 

Lise Müdürlüğü 
 
 
 

 
 

  



A- GENEL DUYURULAR  
 

a- Canlı dersler için okulum yazılımımız K12NET üzerinden Zoom programı kullanılacaktır.  

b- Telafi eğitimlerimiz KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar dikkate alınarak 
konu bazlı olarak iki hafta boyunca da devam edecektir.  

c- Okulumuz 1 Eylül 2020 Salı günü 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlanacaktır. Tüm öğrencilerimiz 
açıkladığımız ders programına göre düzen içerisinde online derslerine başlayacaktır.  

d- Süreç içerisinde öğrencilerimizin kazanım eksiklerini tespit etmek amacıyla değerlendirme sınavları 
yapılacaktır. Sınav tarihleri ve sonuçları ile ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapılacaktır.  

e- Uzaktan Eğitim süreci boyunca öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimi müdür yardımcısı, sınıf 
mentör öğretmeni ve ilgili PDR uzmanı tarafından takip edilecektir. 

f-   14 Eylül 2020 Pazartesi günden itibaren gelişmelere bağlı olarak siz veli ve öğrencilerimizi program 
değişiklikleri hakkında düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

f- 14 Eylül 2020 Pazartesi tarihinden itibaren online sürecimiz uzayacaksa online haftalık veli görüşmeleri 
başlayacaktır. Konu ile ilgili bilgilendirme daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.  

g- Öğrencilerimizin online derslere masa başında, tablet ya da bilgisayar ile katılması ve ders sırasında cep 
telefonu kullanmaması konularına dikkat edilmesi oldukça önemlidir.  

h- Süreçle ilgili bilgilendirmenin sağlıklı işlemesi açısından duyuruların ve SMS’lerin düzenli takibi 
gerekmektedir.  

 
 
B- UZAKTAN EĞİTİM – ONLINE DERS YÖNERGESİ  
 

a- Öğrencilerimiz ders programına K12net üzerinden ulaşacak, o güne ait derse giriş yaparak online derse 
otomatik olarak katılacaklardır.  

b- Online dersler boyunca KVKK gereği (Kişisel Verilerin Korunma Kanunu) ses ve görüntü kayıtları 
alınmamalıdır.  

c- Online dersler sabah saat 09:00’da başlayacaktır. Ders süresi 40 dk’dır. Dersler arasında 15 dk teneffüs 
arası verilecektir. Yemek molası 60 dakikadır. Yemek molası sonrası, ilkokul ve ortaokul kademelerde 30 dk. 
daha küçük gruplarla interaktif online derslerimiz sürecektir. Tüm öğrencilerimizin derse aktif katılımı 
sağlanarak derslerimiz devam edilecektir.  

d- Öğrenciler online derslere kendi ad ve soyadlarıyla girmekle yükümlüdür. Öğretmenlerimiz bunun 
takibini mutlaka yapacaktır.  

e- Canlı dersler sırasında Öğretmen ve Öğrencilerin kameralarını açması zorunludur.  

f- Öğrenciler ders programına göre, belirlenen saatlerde canlı derse katılmak zorundadır. Derse 
katılınmaması durumunda yüz yüze eğitimde geçerli olan kurallar uygulanır. (Veliye sms yoluyla bilgi verilmesi, 
geç kalan öğrencinin “Geç” olarak işlenmesi vb)  

g- Öğrenciler ders saati içerisinde yüz yüze eğitimde olduğu gibi, sınıf içi davranış kurallarına uymakla 
yükümlüdür. (Söz almadan konuşmamak, ekrana öğretmenin izni ve bilgisi olmadan müdahale edememek, 
ders araç ve gereçlerini hazırlamak, ders notu tutmak vb.) Bu kurallara uymayan öğrencinin velisi mutlaka 
öğretmen tarafından bilgilendirilecektir.  

h- Öğrenciler online dersler sırasında Öğretmenin “öğretme sorumluluğunu” engelleyecek tutum ve 
davranışlarda bulunamazlar. Bu davranışları gösteren öğrenci önce sözlü olarak uyarılır ve velisi bilgilendirilir. 
Benzer davranışları devam ettiren öğrencilerle ilgili yüz yüze eğitim sırasında geçerli olan kurallar uygulanır. 
(KKTC MEB Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü )  

i- Öğrencilerin derslere, kendisinin ve arkadaşlarının öğrenme fırsatlarına zarar vermeyecek, onları 
engellemeyecek ve onların dikkatlerini dağıtmayacak ortamlarda katılmaları gerekmektedir.  

j- Online derslerin içerik olarak yüz yüze eğitim derslerinde olduğu gibi yoğun bir ders anlatımı ile 
geçirilmesi gerekmektedir. Dersin işlenişini etkileyecek, ders düzenini bozacak, sohbet ve konuşmalardan 
kaçınılmalıdır.  

k- Online olarak yapılan derslerin ardından ve / veya yardımcı ders kaynağı olarak hazırlanan ders anlatım 
videolarının izlenmesinden sonra, öğretmen tarafından verilen ödevlerin öğrenciler tarafından yapılması 
zorunludur. Ödevlere yönelik geri bildirimler öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize iletilecektir.  

http://mebnet.net/sites/default/files/tuzukler/ae343-98.pdf


m- Öğrenciler tarafından yapılan ödevler belirtilen tarihlerde K12net sistemine yüklenmeli ya da 
öğretmenin bilgi ve onayı ile mail yoluyla ders öğretmenine ulaştırılmalıdır. Teslim süresi geçen ödevler 
değerlendirmeye alınmayacaktır.  

n- Uzaktan Eğitim sürecinde düzenli olarak değerlendirme sınavları yapılabilir. Öğretmen online dersi 
sırasında quiz ya da benzer değerlendirme sınavları yapabilir. Öğrenciler bu sınavlarda sınav güvenilirliği ile 
ilgili tüm yönergelere uymak zorundadır.  

o- Yapılan tüm online derslere ilave olarak öğrencilerimizin yararlanabileceği sunumlar K12net sisteminde 

yayınlanacaktır. Öğrencilerimizin bilgilerini pekiştirmeleri, bilgi eksikliklerini gidermeleri adına bu videoları da 

eksiksiz olarak izlemeleri oldukça önemli ve gereklidir.  


