
 
 
Değerli Velimiz; 
 
Bildiğiniz gibi tüm dünyada hızla yayılan Covid-19 virüsüne karşı ülkemizde uygulanan tedbirler 
kapsamında eğitim -öğretimde uzaktan ya da online eğitim sistemine hızlıca geçiş yapılmıştır. Uzaktan 
eğitim sistemi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzun zamandır hayatımızda yer almaktadır. Bir 
çoğumuzun tecrübe ettiği bu eğitim sistemi ile çocuklar da tanışacak, yoğun ve henüz belli olmayan 
sürede bu sistem ile eğitim hayatlarına devam edeceklerdir. Eğitim-öğretimin aksamaması adına okul 
ve öğretmenler olarak öğrencilerimizi uzaktan desteklİyoruz. Öğrencilerimizin bu sisteme en kısa 
zamanda adapte olması ve sistemden en verimli şekilde faylanmaları için iş birliği içinde çalışıyoruz.  
 
Uzaktan eğitim sürecinde en hassas nokta eğitimin ve okulun önemini koruması için tüm ciddiyeti ve 
temel kuralları ile devamlılığı sağlamaktır. Bu sürecin bir tatil dönemi olmadığı, okula gitmeden de 
eğitimin düzenli şekilde işlemesi gerektiği bilincinde ilerlemeliyiz. Günlük/haftalık planları takip 
ederek, öğretmenlerin paylaşımlarını dikkatlice incelemeli ve derslere devamlılık konusunda 
öğrencilere uygun koşulları sağlamalıyız. 
 
Sistemin önemli aşaması, uygulamadır. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra sizlerle ve öğrencilerle 
paylaşılan program takibinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Tüm derslerin devamlılığı ve ödev 
takibi öğretmenler tarafından yapılmaya devam ediyor. Öğrencilerin işleyen bu yeni süreç hakkındaki 
görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeler beklenmektedir.  
 
Ders başlamadan önce; online eğitimin sürdürüleceği teknik cihaz ve donanımların (internet, 
bilgisayar, tablet, gerekli uygulamaların yüklenmesi, online platformlara ait hesapların tam olması,  
erişimin kurulması gibi) kontroller yapılarak varsa eksiklikler giderilmelidir. Teknik tüm kontrolleri 
yaptıktan sonra öğrencinin ders takibi yapacağı ortam hazırlanmalıdır. Ev içerisinde en uygun, sessiz 
ve düzenli ortam belirlenmeli sonrasında öğrencinin ders takibini o ortamda sürdürmesi 
desteklenmelidir.  
 
Uzaktan eğitim sürecinin en işlevsel şekilde yürütülmesi için öğrencilere günlük/haftalık planlar 
oluşturulmalıdır. Kullandığımız online platformlara paralel olarak önce günlük planlar tasarlanmalı 
daha sonra haftalık programa yerleştirilmelidir. Program yapılırken önceliğin akademik derslerde ve 
görevlerde olduğu unutulmamalıdır. Eğitim ve öğretime dair ders ve etkinlikler programa 
yerleştirildikten sonra öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin devamlılığı için kitap okuma, eğitici video 
ve oyunlar gibi etkinliklere yer verilmelidir. 
 
Okul hayatının düzenini ve işlenen konunun bütünlüğünü korumak adına, derse başlamadan önce 
fiziksel ihtiyaçların giderilmesine (yemek, tuvalet v.b.) ders esnasında ara verilmemesine ve 
zamanında derslere katılıma özen gösterilmelidir.  
 



Ders esnasında, önceden hazırlanan ortamın uygunluğu kontrol edilmeli, ortam; öğrencinin dikkatini 
dağıtacak ses ve materyallerden izole edilmeli, ders esnasında öğrencinin ortamı terk etmemesi 
desteklenmelidir. 
 
Olası sorun ve soruları not alarak ders sonunda öğretmen ya da ilgili kişilerle paylaşması teşvik 
edilmelidir. 
 
Dersten sonra, öğrencinin sonraki derslere hazırlıklı olması için öncelikle  fiziksel ihtiyaçlarını 
gidermesi sağlanmalıdır. Tüm dersler bittikten sonra oluşturulan plana uyumlu şekilde mola verilerek 
öğrencinin dinlenmesi gerekmektedir. Dersler ekran üzerinden işleneceğinden molalar esnasında 
öğrencilerin ekrandan uzak kalması tavsiye ediyoruz. Mola süresi tamamlandıktan sonra öğrenci, 
günlük plana göre belirlenmiş zaman aralığında verilen ödev ve görevleri yerine getirmelidir. 
Öğretmenlere olumlu olumsuz geribildirimler sebepleri ile yapılmalıdır.  
 
Tüm bu akademik süreçler sağlıklı tamamlandıktan sonra öğrenciye dinlenmesi ve kişisel gelişimini 
desteklemek adına oyunlar, etkinlikler için zaman tanınmalı, kitap okuma, sanatsal faaliyetler, spor, 
enstrüman kullanmak, eğitici videolar ile günlük program takip edilmeli öğrencinin hem verimli hem 
aktif olduğu bir plan sürdürülmelidir.  
 
Sosyal izolasyon gerektiren bu süreçte çocukların mümkün oldukça dışarıya çıkmaması, evde aktif 
olacakları bir programla boş zamanlarında yaratıcılıkarını kullanarak kendilerine alan, oyun, etkinlik 
var etmeleri desteklenmelidir. Eğitim ile ilgili gereklilikleri yerine getirmekle günün çoğunluğunda 
aktif olacaklardır. Geri kalan zamanlar için aile ile vakit geçirmek, aile içi iletişimin gücünü kullanmak, 
beraber üretmek biz yetişkinler için de önem taşımaktadır.  
 
Tüm öğrenci ve velilerimize sağlıklı günler dileriz.  
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