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BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 
OKUL İDARELERİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ TAVSİYELER 

 
Okul İdarecileri;  
 
 Öğretmenlerin ve öğrencilerin bu geçici dönemde irtibatlarının kopmamasını 

koordine ediniz. Uzaktan eğitimdeki ana amaç öğrencilerin eğitimden 
uzaklaşmamasıdır.  

 Süreç gönüllülük esasına göre yürüyecektir. Sadece istekli öğrenci ve veliler 
dâhil edilecektir.  

 Öğretmenlerin veli iletişimlerinin uygun zaman dilimlerinde olmasını (mesai 
saatleri içerisinde ve belki bir müddet sonrası olabilir. Örnek : 09:00-20:00 
arası) koordine ediniz.  

 Kurulan veli iletişim gruplarında bireysel görüş bildirimlerin tartışma ve 
polemiklere sebep olabileceğini bilerek, bu tür görüşmeleri özel (ikili) şekilde 
yapın.  

 Kısa mesaj iletişim gruplarını (whatsapp, telegram vb) sadece yönetici 
yazabilir şeklinde ayarlamanız ve ihtiyaç halince sizinle özelden iletişim 
kurulmasını istemeniz (belirlediğiniz saatler içerisinde) birçok tartışma 
potansiyelini ortadan kaldıracaktır.  

 Uzaktan eğitim için kurumunuzdaki her öğretmenin kendi danışman oldukları 
sınıf için bir grup kurması, her öğretmenin dersine girdiği her sınıf için ayrı bir 
grup kurmasından daha kullanışlı bir çözümdür.  

 Uzaktan eğitimle ilgili kurumunuz için bir platform seçiniz (Zoom bu konuda 
en sağlıklı çalışan platform olarak tavsiyemizdir). Kurumunuzdaki tüm 
öğretmenlerin aynı platformu kullanması öğrencileriniz için ve sizin süreci 
yönetebilmeniz için kolaylık olacaktır.  

 Uzaktan eğitim platformunda öğretmenlerinizin bir kullanıcı oluşturmalarını 
isteyiniz. (Zoom’da her öğretmenin bir kullanıcı oluşturması yeterlidir. 
Öğrencilerin hesap oluşturmalarına gerek yoktur.)  

 Bu platformun kullanımına aşina olmaları açısından öğretmenleriniz ile bir 
veya birden fazla toplantı yapınız.  

 Kurumunuza bir uzaktan eğitim ders programı oluşturunuz. Bu program için 
aşağıdaki durumları dikkate alınız:  

 Uzaktan eğitim öğrencileri yormak ya da sıkmak için değil, okul ve eğitim 
süreciyle iletişimlerini koparmamak için organize edilen bir araçtır.  

 Bakanlığımızın EBA TV eğitim saatleri ile sınıf programları çakışmamalıdır.  
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 Beden, Müzik, Görsel Sanatlar gibi dersler uzaktan eğitim için uygun olmayabilir. 
Bu dersler için ders öğretmeni kimi dokümanlar hazırlayıp (günlük egzersiz 
çizelgesi, görsel sanatlar etkinlik formu vb.) tüm öğrencileri ile paylaşmak üzere 
sınıf danışman öğretmenlerine verebilir. Hazırlanan programda uzaktan eğitimin 
her bir dersi 25 dakikayı geçmemesi Bakanlığımızca da tavsiye edilmektedir. 
Ancak öğrencilerin sisteme giriş ve çıkışları da düşünüldüğünde toplamda 30-35 
dakikalık dersler planlayabilirsiniz.  

 Her sınıf için ayrı bir program hazırlayın ve programda mutlaka dinlenme, 
kahvaltı, öğle yemeği gibi zaman dilimleri bırakın.  

 Programları sınıf danışman öğretmenleri ile paylaşın. Öğretmenler kendi sınıfları 
için açtıkları gruplarda bu programları paylaşsınlar ve bu program dâhilinde 
uzaktan eğitimi kurumunuzda yürütmeye başlayın.  

 Yoğun bir program sizin süreci yönetmenizde de zorluk çıkartabilir. Bu nedenle 
sürece vakıf olana kadar yoğun olmayan bir program (günde 1 ya da 2 ders gibi) 
hazırlayın. Öğretmen ve öğrenciler sürece hâkim olduklarında bu programın 
yoğunluğunu arttırabilirsiniz.  

 Programda idare için de dersler koyabilirsiniz ya da öğretmenlerinizin derslerini 
ziyaret edip öğrencilerinize kısa mesajlar verebilirsiniz.  

 


