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ONLİNE EĞİTİM 

CANLI DERS KURALLARI ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

Değerli Velilerimiz  

01/09/2020 Salı günü başlayan uzaktan eğitim sürecinde temel amacımız, öğrencilerimiz için etkili 

bir eğitim ve öğretim ortamı yaratarak gerekli akademik yeterlilik ve becerileri edinmelerini 

sağlamaktır. Amacımıza ve verimli sonuçlara ulaşabilmemiz için öğrencilerimizin aşağıda belirtilen 

kurallara uyması gerekmektedir. 

Öğrencimiz; 

• Kahvaltısını yaptıktan sonra okulumuz öğrencisine yakışır şekilde ders başlamadan beş dakika 

önce ekran başında hazır olmalıdır.  

• Ders araç gereçlerini zamanında ve eksiksiz hazırlayıp, ders ortamında bulundurmalıdır. 

• Ders programına K12net üzerinden ulaşarak, o güne ait derse giriş yapmalıdır.  

• Derse kendi ismiyle bağlanmalıdır. 

• Sessiz bir ortamda ve masa başında bağlantı kurmalı ve bu durum ders boyunca sağlanmalıdır. 

• Zorunlu olmadıkça dersten ayrılmamalıdır. Dersten ayrılmasını gerektiren durumlarda 

öğretmeninden izin almalıdır. 

• KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gereği ders sırasında ses veya görüntü kaydı 

almamalıdır. 

• Sağlıklı bir öğrenme ortamı için derse yalnız katılmalı ve ders sırasında sadece öğretmen ve 

arkadaşlarıyla iletişim kurmalıdır. 

• Dersin düzenini bozmamalı, iletişim diline özen göstermeli ve gerektiğinde söz alarak 

konuşmalıdır.  

• Derste, dikkatinin dağılmasına neden olacak herhangi bir şeyle ilgilenmemelidir.   

• Derste, öğretmenin izni olmadan yazışma (chat) bölümünü kullanmamalı, mikrofon veya 

kamera ayarlarıyla oynamamalıdır.  

• Ders dışında ise, veli gözetimi olmadan kişisel görüşme (meeting) ve yazışma (chat) 

yapmamalıdır.  

• Tüm ihtiyaçlarını teneffüste karşılamalı, ders sırasında herhangi birşey yememelidir. 

• Yabancı dil derslerinde yüz yüze eğitimde olduğu gibi İngilizce konuşarak derse katılmalıdır. 

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencinin derse katılımı, yoklama ile kayıt altına alınacağından mazereti 

nedeniyle öğrencinin derse katılamayacağı durumlarda veli tarafından ilgili dersin öğretmenine 

bilgi verilmelidir. Ayrıca derse katılmayan öğrencinin durumu SMS yoluyla veliye bildirilecektir. 

 



 

Bu süreçte öğrencilerimiz, ev çalışmaları ve projelerini zamanında yapmalı, öğretmenin dönütünü 

takip etmeli ve ihtiyaç duyduğunda dersin öğretmeniyle iletişim kurmalıdır. 

Eğitimde başarı ancak veli, öğretmen ve okul yönetiminin etkili iletişimi ile sağlanabilir. Bu inançla 

siz değerli velilerimize iş birliğiniz  için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyoruz. 

 

Saygılarımızla. 

 

TED Kuzey Kıbrıs Koleji İlkokulu 


