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Uzaktan eğitim sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi
amacıyla bu rehber hazırlanmıştır. Uygulama detayları
hakkında bilgiler maddeler halinde aşağıda sunulmuştur.
Okulumuzda 31 Ağustos- 21 Eylül 2020 tarihleri arasında
yapılacak olan uzaktan eğitim faaliyetleri, EBA Canlı
Dersler ve Zoom platformları üzerinden yapılacaktır. İlk
hafta yoğunluk nedeniyle sorun yaşanmaması amacıyla

Zoom kullanılacaktır.
 Zümre başkanlar kurulumuzca belirlenen ders saatleri
üzerinden tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim
yapılacaktır. Uzaktan eğitimde telafi çalışmalarına
öncelik verilecek ancak yeni yılın konuları da işlenmeye
başlanacaktır.
 Ders programı hazırlanmış ve okulumuzun internet
sayfasında (camlicakal.meb.k12.tr) ilan edilmiştir. Okul
sitesinin günlük takibi önerilmektedir.
 Öğrencilerin Zoom ve Eba girişi ile ilgili yazılım
gereksinimlerini
önceden
hazırlamaları
dersi
kaçırmamaları için çok önemlidir.
 Whatsapp gruplarından yapılan duyuruların takibi çok
önemlidir.
 Derslerde BTK emri gereği kamera açılmaması
gerekmekle birlikte velinin sorumluluğu ve kontrolünde
kameranın açık ders yapılması öğrenci ve öğretmenin
motivasyonunu arttırmaktadır.
 Zoom ile yapılacak dersler için öğretmenlere ait ID ve
şifreler veli ve öğrenci Whatsapp gruplarından
paylaşılacaktır.

 Bu noktada ricamız bu bilgilerin başka kişilere
verilmemesidir. Bu bilgiler elden ele başkalarına
ulaşabilmekte ve öğrencilerimiz için olumsuzluklara
dönüşebilmektedir. Sistem güvenliği bu noktada veli ve
öğrencilerimizin de sorumluluğundadır.
 Eba canlı ders üzerinden yapılacak derslerde ID ve şifre
ihtiyacı bulunmamaktadır. Öğrencinin Eba sistemine
şifresi ile giriş yaparak canlı derse katılması yeterli
olacaktır. Bu işlemleri anlatan video linkleri aşağıda
verilmiştir.
https://cdnvideo.eba.gov.tr/simulasyonlar/ogrenci/3/st
ory.html
https://www.eba.gov.tr/nasil-eba.html
 Uzaktan eğitim sürecinde sınıfın dersini yürüten
öğretmenimizin yüz yüze eğitimde devam etmesi esas
olmakla birlikte okul idaresinin bu konuda tasarruf hakkı
mevcuttur.
 Uzaktan eğitime öğrencilerin katılımı zorunludur. Günlük
yoklama alınacaktır.
 Öğretmenlerin Eba ve diğer kaynaklardan verdiği
ödevlerin takibi çok önemlidir.
 Unutlumamalıdır ki eğitimde başarı, okul- öğrenci- veli
işbirliği ile elde edilebilir. Bu doğrultuda velilerimizin
öğrencilerimiz için gerekli
donanım imkanlarını
sağlamanın
yanında
motivasyonlarını
arttırıcı,
destekleyici tavırları, eğitimin takipçisi olmaları çok
önemlidir.
YENİ ÖĞRETİM YILIMIZ HAYIRLI OLSUN.
SAĞLIKLA KALIN…

