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TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ ORTAOKULU 
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ– ÖĞRENCİLER İÇİN ONLINE/CANLI DERS YÖNERGESİ 

 
 
Okulda yapılan derslerde olduğu gibi uzaktan eğitimde de Okul/sınıf kurallarının geçerli olduğu 
bilinmelidir. 

• Öğrencilerimiz K12net üzerinden giriş yaparak online derse katılacaklardır. 

• Öğrencilerimizin K12net sistemine kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmeleri gerekmektedir. 
 

1. Öğrencinin online eğitimde belirtilen ders saatinden en az 5 dakika önce o derse ait tüm materyallerle 

hazır bir şekilde evin uygun bir odasında masa başında hazır bulunması, 

2. Her derste yoklama yapılacağından öğrencilerin aktif olarak derse katılım sağlamaları, 

3. Öğrencinin online eğitim dersinde dikkatini dağıtacak kişi, nesne ve seslerden uzak olan bir ortamda 

bulunması, 

4. Öğrencinin online eğitimin daha verimli olabilmesi için derslere cep telefonu ile girmemesi; laptop, 

masaüstü bilgisayar, tablet gibi cihazlarla katılım sağlaması, online eğitimde kullanılacak programı 

bilgisayara yüklemesi, 

5. Öğrencinin online derse girmeden önce bilgisayarın mikrofonunun ve kamerasını kontrol edilmesi, ders 

sırasında kameranın açık olması, öğretmeninin öğrencinin mikrofonunu açmasını istediği durumlarda ise 

mikrofonun açılması gerekmektedir. 

6. Online derslerde KVKK gereği (Kişisel Verilerin Korunma Kanunu) ses ve görüntü kayıtları alınamaz. 

7. Öğrenciler online derslere kendi ad ve soyadlarıyla girmekle yükümlüdür. Öğretmenlerimiz bunun takibini 

mutlaka yapacaktır. 

8. Öğrenciler ders programına göre belirlenen saatlerde canlı derse katılmak zorundadır. Derse katılmama 

durumunda yüz yüze eğitimde geçerli olan kurallar uygulanır. (Veliye SMS yoluyla bilgi verilmesi, geç kalan 

öğrencinin “Geç” olarak işlenmesi vb.) 

9. 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 öğretmen 

tarafından mutlaka bilgilendirilecektir. 

10. Öğrenciler online dersler sırasında Öğretmenin “öğretme sorumluluğunu” engelleyecek tutum ve 

davranışlarda bulunamazlar. Bu davranışları gösteren öğrenci önce sözlü olarak uyarılır ve velisi 

bilgilendirilir. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi, uyarılara rağmen olumsuz davranışları devam eden öğrencilere 

KKTC MEB Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğünde 

belirtilen yaptırımlar uygulanır. 

11. Öğrencilerimiz dersin işlenişini etkileyecek, ders düzenini bozacak sohbet ve konuşmalardan 

kaçınmalıdır. 

12. Online olarak yapılan derslerin 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. 

13. Öğrenciler tarafından yapılan ödevler belirtilen tarihlerde K12net sistemine yüklenmeli ya da 

öğretmenin bilgi ve onayı ile mail yoluyla ders öğretmenine ulaştırılmalıdır. 

14. Uzaktan Eğitim sürecinde düzenli olarak değerlendirme sınavları yapılacaktır. Öğretmen online dersi 

sırasında quiz ya da benzer değerlendirme sınavları da yapabilir. Öğrenciler bu sınavlarda sınav güvenilirliği 

ile ilgili tüm yönergelere uymak zorundadır. 

15. Yapılan tüm online derslere ilave olarak öğrencilerin yararlanabilecekleri videolar, K12net sisteminde 

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

da eksiksiz olarak izlemeleri oldukça önemli ve gereklidir.  

16. Öğrencinin K12net sisteminin, duyuruların ve mail adreslerinin düzenli olarak kontrol etmesi 

gerekmektedir. 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ– ONLINE CANLI DERS 

VELİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 

1. K12net sisteminin, duyuruların, mail adreslerinin ve SMS’lerin düzenli olarak takip edilmesi, 

2. Online derslerin verimli olabilmesi için internet alt yapısının sağlanması, öğrencinin ders sırasında 

kullanacağı bilgisayarın kamera ve mikrofonunun çalışır durumda olduğundan emin olunması, online dersler 

için gerekli olan programların bilgisayara yüklenmesi, 

3. Online dersler sırasında çocuğunuzun çalışma ortamının (evin uygun bir odası) ve çalışma masasının 

uygun hale getirilmesi, 

4. Öğrencinin aktif olarak derse katılımının sağlanması, derse katılmayan öğrencilerle ilgili olarak ders 

sonunda öğretmen tarafından gönderilen bildirimlerinin takibi, 

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


5. K12net sisteminin, duyuruların ve mail adreslerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, 

6. İhtiyaç durumunda öncelikle ilgili dersin öğretmeni, şube rehber öğretmeni, PDRM uzmanı ya da sınıf 

müdür yardımcısı ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

7. Okul tarafından bildirilen periyodik toplantı ve veli görüşme saatlerine katılım sağlanması, görüşmeler 

sırasında zaman yönetimine dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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