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BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
ÖĞRETMENLER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ TAVSİYELER 

 
Öğretmenler için: 

 Bu süreçte danışman olduğunuz sınıf için ilk iletişim kaynağı olduğunuzu 
unutmayın. 

 Velileriniz ve öğrencileriniz ile iletişim halinde olun ancak oluşturulan mesaj 
gruplarında kontrolün elinizden çıkmasına izin vermeyin. 

 Özellikle ergenlik dönemindeki öğrencilerde bireysel mesajlaşma ile gruplarda 
mesajlaşmanın arasındaki farkın gözetilememe eğilimi olduğunu unutmayın. 
Burada öğretmenin tavrı ve yöntemleri dijital sosyal araçların nasıl 
kullanılacağı yönünde de öğrencilere ders niteliğinde olacaktır. 
Öğrencilerinizin bulunduğu grupta sadece yönetici yazabilir seçeceğini tercih 
edebilirsiniz. 

 Grupları oluşturduğunuzda mutlaka iletişim zaman dilimi (Örnek: 09:00-
20:00) bildiriminde bulunun. Aksi halde kişileri sizinle iletişime geçtikleri 
zaman dilimleri için sorumlu tutamazsınız. Kuralları baştan net bir şekilde 
belirtin. 

 Sınıfınızın okul idaresi tarafından verilen uzaktan eğitim programını ve EBA TV 
yayın saatlerini öğrencilerinizle paylaşın. 

 Kendinize kurumca belirlenen uzaktan iletişim platformundan bir kullanıcı 
oluşturun.  

 Kişisel verilerinin korunması adına sadece bu iş için ayrı bir e-posta alıp bu 
hesap ile kullanıcı açmanız tavsiye edilir. 

 Facebook veya Google kullanıcı hesabınız ile giriş ya da kayıt yapmanız 
seçeneği sizin sorumluluğunuzdadır. 

 Öğrencileriniz ve velilerinizden kişisel verilerin korunması hakkındaki 
endişelerini gidermek için uzaktan eğitim platformunda öğrencilerin 
istemedikçe kamera ve/veya ses katılımı sağlamak zorunda olmadıklarını ve 
hatta (Zoom platformu kullanıyorsanız) kayıt bile olmak zorunda olmadıklarını 
belirtebilirsiniz. 

 Öğrencilerin sadece ek’teki dokumanda (Öğrenci Tanıtım Dokümanı) 
anlatıldığı gibi, öğretmenin ID’sini ders programının saatinde girerek sisteme 
dahil olup dersi dinleyebileceği konusunda bilgi veriniz. (Derse girerken ad 
soyad olarak genel ahlak kurallarına uygun olduğu sürece anonim isimler 
kullanılabileceği seçeneğini sunabilirsiniz) 

 Derslerinizde kamera ve ses ile bağlanan öğrencilerinize kayıt almamaları, 
resim çekmemeleri gerektiğini, bu tarz bir yanlış yapmaları halinde yasal 
sorumluluğun kendilerinde olacağını mutlaka belirtiniz. Bu bilgiyi yazılı olarak 
sınıfınız için açtığınız iletişim grubunda da belirtiniz. 
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 Velilerinizden korku ve telaş içerisinde olanlar olacaktır. Hassas günlerden 
geçtiğimizi unutmayın. Ancak birlik ve beraberlik içerisinde sorunların 
üstesinden gelmeyi hedeflediğimizi ve velilerin bu sürece katkılarının önemini 
belirtmeniz faydalı olacaktır. 

 Öğrenciler (yeni nesil) bilgisayar ya da tablet gibi iletişim cihazlarına 
ziyadesiyle alışkınlardır. Göreceksiniz ki bu konuda hiçbir zorluk 
çekmeyeceklerdir. Daha çok velilerinizin tedirgin olması muhtemeldir. Ancak 
bu hassaslık ve tedirginlik bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sürecin 
kontrol altında ve bilgi sahibi kişilerce yönetildiği hissi velilerinize güven 
verecektir. Bilişim teknolojileri uzmanı ve kurum idarecilerinizle iletişim 
halinde olarak sürece profesyonelce hâkim olmaya gayret gösteriniz. 

 Derslerinizde aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz faydalı olacaktır: 
i. Uzaktan eğitimde derse giriş çıkışlar farklı farklı zamanlarda (hatta 

ders sırasında bile) olabilir. Siz dersin girişinde ve çıkışında bulunan 
genel kitleye yönelin ve bu durumun yüz yüze eğitimdeki gibi kontrol 
edilebilir olmadığını aklınızdan çıkarmayın.  Sonradan giren öğrencileri 
selamlamak, uyarmak gibi çaresiz çabalar yalnızca dersinizin vaktinden 
çalmak olacaktır. 

ii. Ders materyalinizi iyi hazırlayın. Ders sırasında ekran paylaşımları 
yapmanız çok faydalı olacaktır. Kullandığınız platformda (zoom vb) bu 
seçeneği mutlaka önceden deneyin. 

iii. Ekran paylaşımı (ve ders) yapmadan önce bilgisayarınızdaki ders ile 
ilgisi olmayan pencere ve programları kapatmayı unutmayın. 

iv. Ekranınızı paylaştığınızda masaüstü veya kullanacağınız klasör ve 
cihazlardaki (flash disk, CD, DVD vb) özel klasör , dosya vb. 
olmamasına dikkate edin. Masaüstünüzdeki özel bir doküman 
yanlışlıkla açılabilir ve özel dosyalarınız (şifre, not çizelgesi vb.) deşifre 
olabilir. 

v. Öğrencilerinize ders sırasında ekran paylaşırken interneti 
kullanabilirsiniz. Ancak mutlaka ders sırasında girecek olduğunuz 
siteleri, arama yapacağınız sözcükleri daha önceden ziyaret ediniz. Bu 
ders sırasında istemeyeceğiniz bir aksilikten sizi koruyacaktır. 

vi. Ders sırasında öğrencilerin ses ve videolarını durdurabilirsiniz. 
Kullandığınız platformun bu tür yönetici ayarlarını kontrol edin ve 
öğrenin. Bu ders sırasında size kolaylık sağlayacaktır. 

vii. Ders sırasında öğrencilerinize yorum ve sorular için (yüz yüze 
derslerde de tanıdığınız gibi) zaman tanıyın. Uzaktan eğitimde yayının 
3-5 saniye gecikmeli olarak gidebileceğini unutmayın. Bundan dolayı 
öğrencilerin reaksiyonlarını beklemeniz gerektiğini unutmayın. 

viii. Öğrencilerinizin mesajlaşma alanında birbirleri ile yazışmaya yatkın 
olduklarını (z ve alfa neslinin genel bir özelliğidir) unutmayın. 
Gerekirse bu yazışmaları (ikili ve toplu yazışma seçenekleri) ders 
sırasında sınırlayın. 

ix. Derslerinizin öğrencileriniz dışında velilerinizin de takibinde olduklarını 
unutmayın. Her ne kadar derslerinizi öğrencilerinize yönelik 
anlatacaksanız da velilerinizin bu yeni eğitim süreci ile ilgili meraklı ve 
kafalarında soru işaretleri olacaktır. 


