
 
UZAKTAN EĞİTİM CANLI DERSLER (ONLİNE) SINIF KURALLARI 

 
 
1- Ders başladığında tüm öğrenciler canlı derse kameraları açık girmelidir. Öğretmen uygun  
     gördüğünde kamera kapatılmalıdır.  
 

2- Öğrenci derste kendi adı ve soyadı ile oturum açmalıdır. 
 
3- Kendi resmi dışında profilinde ilgiyi dağıtacak fotoğraf kullanmamalıdır. 
 
4- Ders dinlerken mikrofon kapalı olmalıdır. 
 
5- Ders sırasında gerekli materyaller ders başlamadan hazır olmalıdır. 
 
6- Derse katılmak için zamanında ekran karşısında olunmalıdır. Acil durumlar dışında  
     derse geç giriş yapılmamalıdır. 
 
7- Ders süresince dersten çıkılmamalıdır. Ders esnasında öğretmenden izin almadan ekran başından 
kalkılmamalıdır. 
 
8-Ders sırasında bir şey yenmemeli ve içilmemelidir. 
 
9- Ders sırasında söz hakkı almadan öğretmen ya da arkadaşının sözü kesilmemelidir. 
 
10- Uygulama özelliği olan chat/whatsapp asla kullanılmamalıdır. 
 
11- Tuvalet ihtiyaçları ders öncesi giderilmelidir. 
 
12- Öğrencinin teknik donanımını tamamlaması gerekmektedir. ( Kulaklık, Mikrofon, İnternet) 
 

UZAKTAN EĞİTİMDE VELİYE DÜŞEN GÖREVLER 
 

1-  Ders öncesi öğrenciye destek olunmalı, öğrencinin ders dinlediği sırada öğrencinin yanında oturup 

dersi dinlememelidir. Öğrencinin yanında oturmak hem öğrencinin hem de öğretmenin dikkatini 

dağıtmaktadır. 
 

2-  Öğrenciyle birlikte derste olmak öğrencide izleniyor hissi verecektir. Ailesi tarafından eleştirel 
düşünülecek hissiyle derse adapte sorunu yaşamasına yol açacaktır. 

 
3- Uzaktan eğitimin de eğitimin bir parçası olduğu kabullenerek, normal ders sırasında nasıl derste 

bulunamıyor ya da ders sırasında öğrencisine sorulan soruları cevaplayamıyorsa, canlı derslerde 

de bu şekilde tutum göstermelidir. Öğretmenlerin soruları siz velilerimize değil, sevgili 

öğrencilerimizedir. 
 

4-  Dersle ilgili sorular öğrenciniz aracılığı ile ders sırasında değil, ders öğretmeniyle iletişime geçerek 
sorulmalıdır. 

 
5-   Derslerle ilgili devamsızlık, bağlantı ya da herhangi bir sorunuzu lütfen ders öğretmeniyle iletişime 

geçerek kendisine bildiriniz. Tüm öğretmenler ders giriş bilgilerini kendi numaralarından paylaştığı 

için iletişim bilgileri de siz velilerimize açıktır. 
 
6- Uzaktan eğitim ile ilgili ders dışı genel problemler için okul yönetimi ile saat:18.00’e kadar 

iletişimde olabilirsiniz. Uzaktan eğitim döneminde hafta sonu Cumartesi günleri saat: 14.00’e 

kadar iletişim halinde olabilirsiniz. Pazar günleri idari işlem yapılamamaktadır. 

      7- Belirtilen kurallar tüm öğrencilerimizin güvenli ve olması gereken ortamda ders yapabilmesi için     
           belirlenmiştir. 
 


