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DEĞERLİ EĞİTİM LİDERLERİMİZ,
ÖĞRETMENLERİMİZ İLE BİRLİKTE 

UZAKTAN EĞİTİME YAKINDAN 
BAKMAYA HAZIR MIYIZ?



Beynimiz sürprizlerden hoşlanmaz, tanıdık kalıplar
bularak tahminlerde bulunmayı sever ve çağrışımlardan,
bağlantılardan ve kalıplaşmış deneyimlerden öğrenir.
Okulların açılmasıyla birlikte pek çok alışılmadık
deneyimler bizleri bekliyor: yeni rutinler, programlar ve
yönergeler...
Endişeye mahal yok… Sorun varsa çözümü hep birlikte
bulabiliriz.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürecin en
önemli aktörü sizlerle birlikte güvenli okul ortamı
oluşturmak, riskten büyük tedbirler alabilmek için
yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik.

“RİSKTEN BÜYÜK TEDBİRLER ALDIK”



• “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının
Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol
Kılavuzu” bağlamında okuldaki sağlıksal tedbirleri ile
güvenli okul ortamını oluşturduk. Sizlere düşen de
kılavuzu okuyup hijyen standartlarına uyulmasını ve
bu standartların öğrenciler tarafından
benimsenmesini sağlamak.

• “Okulum Temiz” belgesini en kısa sürede almayı hep
birlikte sağlayalım.

HİJYEN

Okulda Hijyenin Sağlanması



SAĞLIK

Sağlıksal Tedbirlerin Alınması

• “Eğitim Ortamlarında Uyulması Gereken Kurallar”
kılavuzunda yer alan sağlık tedbirlerini almanız hepimiz
için önemlidir.

•Aynı zamanda velilerimiz ve öğrencilerimiz için de
hazırlanan “Eğitim Ortamlarında Uyulması Gereken
Kurallar” kılavuzunu onlarla paylaşarak hepimiz
üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirip bu sürecin
üstesinden geleceğiz.
Aşağıdaki linkten “Eğitim Ortamlarında Uyulması
Gereken Kurallar” kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/1
9115235_Yonetici_ve_OYretmen.pdf
http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/1
9120430_Ogrenci.pdf
http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/1
9115249_Veli.pdf

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/19115235_Yonetici_ve_OYretmen.pdf
http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/19120430_Ogrenci.pdf
http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/19115249_Veli.pdf


EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMALARI

Eğitim-Öğretim Planlamalarının İhtiyaç ve 
Beklentilere Uygun, Pratik ve Hızlı 

Gerçekleştirilmesi
• Eğitim-öğretim planlamaları hakkında yapacağımız

koordinasyon toplantılarımıza sizlerin aktif
katılımınızı ve desteğinizi bekliyoruz.

• Okul imkan dahilinde okuldan uzaktan eğitim
yapılabilecek EBA destek noktası çalışmalarının
yürütülebilmesi için fiziki altyapı oluşturduk. Uzaktan
eğitim EBA’ya erişim imkanı olmayan
öğrencilerimizin okulda çalışmalara katılabilmeleri ile
ilgili planlamaları tamamladık.

• Okulumuzda bu sürecin ihtiyacı doğrultusunda 3
yeni koordinatörlük oluşturulmuştur. (Uzaktan Eğitim
Koordinatörü, EBA Koordinatörü, Hijyen ve Temizlik
Sorumlu Koordinatör).

• Sizin için hazırladığımız uzaktan eğitim ders
programınızı alarak bu programı öğrenci ve
velilerinize iletmeniz önemlidir.



EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMALARI

Eğitim-Öğretim Planlamalarının İhtiyaç ve 
Beklentilere Uygun, Pratik ve Hızlı 

Gerçekleştirilmesi

• EBA ders ve ödev takip grupları oluşturmalı ve
takibini titizlikle sağlamalısınız.

• Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilimize
özel hazırlanan “Uzaktan Eğitime Yakından
Bakmanın Doğru Adımları” ile başta kendi öğrenme
maceranızı keşfedip daha sonra öğrencilerimizin
öğrenme maceralarını oluşturmalarını sağlayacağız.



EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMALARI

Eğitim-Öğretim Planlamalarının İhtiyaç ve 
Beklentilere Uygun, Pratik ve Hızlı 

Gerçekleştirilmesi

• Uzaktan eğitime dair doğru adımları takip ederek
oluşturulan bilişsel, sosyal, duygusal, psiko-motor beceri
temelli etkinlik önerileri (“Dört Dörtlük Öğrenme
Keşfim”) ile öğrenme tasarımlarımız sizlerle…

• Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerimize;
çocuklara okumanın önemini kavratmak ve okuma
alışkanlığını kazandırmak, okuduğunu anlama, öğrenme,
yazma, etkili düşünebilme, problem çözme, Türkçe’yi
doğru, güzel ve etkili kullanma, konuşma ve ifade etme
becerilerini kazandırmak, karar verme yeteneklerini,
özgüvenlerini, hayal güçlerini geliştirerek farklı bakış
açıları kazandırmak amacıyla “Biricik Etkinlik
Çalışmaları” hazırlanmıştır.



EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMALARI

Eğitim-Öğretim Planlamalarının İhtiyaç ve 
Beklentilere Uygun, Pratik ve Hızlı 

Gerçekleştirilmesi

• SÖDEM tarafından hazırlanan bir önceki eğitim-
öğretim yılında yapılan ilimize özel Kazanım İzleme ve
Değerlendirme Sınavları sonuçları doğrultusunda
belirlenen eksik konu ve kazanımları ile öğrenme
kayıplarına ilişkin “Branş Bazlı Kazanım Listeleri” sizin
için oluşturuldu.
https://sakaryaodm.meb.gov.tr/ adresini ziyaret etmeyi
unutmayın.

• Uzaktan eğitime erişim imkânları hakkında
veli/öğrenci bilgilerini almanız uzaktan eğitim teknik
altyapı sorunlarını en aza indirgemede katkı
sağlayacaktır.

https://sakaryaodm.meb.gov.tr/


İYİ OLMA HALİ

Psikolojik Sağlamlığınızı Korumak Ya Da Artırmak, 
Gün Geçtikçe Yaşadığınız Riskli Sürecin Olumsuz 
Psikolojik Etkileriyle Daha İyi Başa Çıkabilmeniz, 

Daha Az Kaygı Yaşamanız, Kendinizi Güvende 
Hissetmeniz ve Yaşanan Sürece Sağlıklı Uyum 

Göstermenizi Sağlama

• Okul rehber öğretmenleri olarak sizlerin “Eğitim
Ortamlarında Uyulması Gereken Kurallar” kılavuzunda
yer alan rehberlik, bilgilendirme ve psikososyal destek
hizmetleri bölümündeki çalışmaları hassasiyetle
gerçekleştirmeniz bizim için çok değerlidir.

•Meslektaşlarınızla iletişimde kalarak birbirinize destek
olmalı ve eğer bu sürecin olumsuz etkileriyle baş
edemediğinizi düşünüyorsanız profesyonel yardım
almaktan çekinmeyin.



İYİ OLMA HALİ

Psikolojik Sağlamlığınızı Korumak Ya Da Artırmak, 
Gün Geçtikçe Yaşadığınız Riskli Sürecin Olumsuz 
Psikolojik Etkileriyle Daha İyi Başa Çıkabilmeniz, 

Daha Az Kaygı Yaşamanız, Kendinizi Güvende 
Hissetmeniz ve Yaşanan Sürece Sağlıklı Uyum 

Göstermenizi Sağlama
• Bakanlığımız yetişkinlere, velilere ve öğrencilere
yönelik zorlu yaşam koşullarında destek olmak için
hazırlamış olduğu kitapçık sizlerle..
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_05/02012900_cocuk_
kitabi2.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_05/23185903_elif_ile
_alp_2.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/26120023_elif_ile
_alp_-_kitap3.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/21161617_brosur
_yetiskin_son.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/21161548_brosur
_cocuk_son.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/10142411_Gencle
r_Icin_Bilgilendirme_Rehberi.pdf

https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_05/02012900_cocuk_kitabi2.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_05/23185903_elif_ile_alp_2.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/26120023_elif_ile_alp_-_kitap3.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/21161617_brosur_yetiskin_son.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/21161548_brosur_cocuk_son.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/10142411_Gencler_Icin_Bilgilendirme_Rehberi.pdf


EĞİTİM PAYDAŞLARININ ETKİN VE 
VERİMLİ KOORDİNASYONU

Eğitim Paydaşları Arasında Etkili ve Verimli 
Koordinasyon Sağlanması

• Zümre öğretmenlerimiz, “Uzaktan Eğitim
Planlamaları” toplantısına katılarak fikirlerinizi bizimle
paylaşabilirsiniz.

• Okulunuz tarafından belirlenen EBA ile birlikte
kullanılacak olan çevrim içi iletişim aracının kullanım
bilgilerini Müdürlüğümüzden edinebilirsiniz.

• Sınıf rehber öğretmeni olduğunuz sınıfa dair iletişim
bilgilerinin yer aldığı öğrenci bilgi formunu almayı ve
öğrencilerinizle iletişime geçerek bağ kurmayı ihmal
etmemelisiniz.



EĞİTİM PAYDAŞLARININ ETKİN VE 
VERİMLİ KOORDİNASYONU

Eğitim Paydaşları Arasında Etkili ve Verimli 
Koordinasyon Sağlanması

• Veli iletişimini sağlamak amacıyla veli çevrim içi
iletişim grubu (WhatsApp, Telegram, BİP vb.)
oluşturmalı ve okulunuzca belirlenen EBA ile birlikte
kullanabileceğiniz çevrim içi (Zoom, Skype, Teams vb.)
araçları ile ilgili velilerinizi bilgilendirmelisiniz.

• Sınıf rehber öğretmeni olduğunuz öğrencileriniz ile
“Okula Hazırlık ve Uyum Toplantısı” yaparak sürece
uyumu kolaylaştırabilirsiniz.

• Branş öğretmenlerimiz, öğretmen-öğrenci bağının
kurulmasını sağlamak, uzaktan eğitimde öğrenci
motivasyonunu artırmak amacıyla sınıf rehber
öğretmenleri ile öğrencilerin çevrim içi araçlar ile
görüşmelerini sağlayabilirsiniz.



RİSKTEN BÜYÜK TEDBİRLERİMİZ, 
VİRÜSTEN BÜYÜK BİRLİKTELİĞİMİZLE HEP 

BERABER BUGÜNLERİ AŞACAĞIZ…



DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZ, 
VELİLERİMİZ VE SEVGİLİ 

ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE UZAKTAN 
EĞİTİME YAKINDAN BAKMAYA HAZIR 

MIYIZ?



Zorlu yaşam olayları karşısında özellikle de eğitim-
öğretim yılı başlangıcında çeşitli kaygı tepkileri
göstermemiz beklendik bir durumdur.
Salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı
karşısında güvende hissetmek ve her şeyin kontrol
altında olduğunu bilmek istemek doğal. İşte bundan
dolayı eğitimde yaşanan değişim ve dönüşümün
muhatabı hepimiziz. Çözüm süreçlerini hep birlikte
oluşturup riskten büyük tedbirler alarak aşacağız.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin
ve sizlerin sağlığını korumak, güvenli okul ortamı
oluşturmak için yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak
istedik.

“RİSKTEN BÜYÜK TEDBİRLER ALDIK”



•“Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi
ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki sağlık
tedbirlerini çocuklarınızla paylaşarak tedbirleri
uygulamaları konusunda onlara yardımcı olmak.

HİJYEN

Okulda Hijyenin Sağlanması



•Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Çocuklarımızın
Sağlığı İçin Velilerimiz İle Yeniden Birlikte… (Eğitim
Ortamlarında Uyulması Gereken Kurallar)” kılavuzunda
yer alan sağlık tedbirleri, tembihleri, önerileri okumanızı
rica ederiz.

•Aşağıdaki linkten “Eğitim Ortamlarında Uyulması
Gereken Kurallar” kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/1
9120430_Ogrenci.pdf
http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/1
9115249_Veli.pdf

SAĞLIK

Sağlıksal Tedbirlerin Alınması.

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/19120430_Ogrenci.pdf
http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/19115249_Veli.pdf


•Uzaktan eğitim sürecinde siz değerli velilerimizle
iletişim ve koordinasyonu sağlamak amacıyla
oluşturulan çevrim içi uygulamaları sizlerle paylaşacağız.

•İlimizde her okulda olduğu gibi okulumuzda da uzaktan
eğitim sürecinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak
amacıyla 3 yeni koordinatörlük oluşturulmuştur
(Uzaktan Eğitim Koordinatörü, EBA Koordinatörü,
Hijyen ve Temizlik Sorumlu Koordinatör).

•Okul imkan dahilinde okuldan uzaktan eğitim
yapılabilecek EBA destek noktası çalışmalarının
yürütülebilmesi için fiziki altyapı oluşturduk. Uzaktan
eğitim EBA’ya erişim imkanı olmayan öğrencilerimizin
okulda çalışmalara katılabilmeleri ile ilgili planlamaları
yaptık.

EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMALARI

Eğitim-Öğretim Planlamalarının İhtiyaç ve 
Beklentilere Uygun, Pratik ve Hızlı 

Gerçekleştirilmesi



•Müdürlüğümüz tarafından ilimize özel hazırlanan
“Uzaktan Eğitime Yakından Bakmanın Doğru Adımları”
ile başta kendi öğrenme maceranızı keşfedip daha sonra
öğrencilerimizin öğrenme maceralarını oluşturarak okula
uyum ve motivasyonlarını sağlamış olacağız.

•Öğrencilerimiz bilişsel, sosyal, duygusal, psiko-motor
beceri temelli etkinliklerin yer aldığı “Dört Dörtlük
Öğrenme Keşfim” ile öğrenme tasarımlarını
gerçekleştirecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMALARI

Eğitim-Öğretim Planlamalarının İhtiyaç ve 
Beklentilere Uygun, Pratik ve Hızlı 

Gerçekleştirilmesi



•Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerimize;
çocuklara okumanın önemini kavratmak ve okuma
alışkanlığını kazandırmak, okuduğunu anlama, öğrenme,
yazma, etkili düşünebilme, problem çözme, Türkçe’yi
doğru, güzel ve etkili kullanma, konuşma ve ifade etme
becerilerini kazandırmak, karar verme yeteneklerini,
özgüvenlerini, hayal güçlerini geliştirerek farklı bakış
açıları kazandırmak amacıyla “Biricik Etkinlik
Çalışmaları” hazırlanarak siz değerli veli ve
öğrencilerimize sunulmuştur.

•Bir önceki eğitim-öğretim yılında yapılan ilimize özel
Kazanım Değerlendirme Sınavları sonuçları
doğrultusunda belirlenen eksik konu ve kazanımları
içeren öğrenme kayıplarına ilişkin liste oluşturularak
eğitim-öğretim yılına öğrencilerimizi hazırlamayı
hedefledik.

EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMALARI

Eğitim-Öğretim Planlamalarının İhtiyaç ve 
Beklentilere Uygun, Pratik ve Hızlı 

Gerçekleştirilmesi



•Uzaktan eğitim teknik alt yapı sorunlarını en aza
indirgemek için öğretmenlerimiz uzaktan eğitime erişim
imkânları hakkında aldıkları bilgilerle mevcut ve
karşılaşabileceğiniz sorunlarla ilgili sizlere destek
sağlayacaklardır.

•Sınıfınız için hazırlanacak uzaktan eğitim ders programı,
EBA ders programı ve ödev takip grupları ile sürecin
planlı ve programlı yürütülmesi sizlerin katkısıyla
olacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMALARI

Eğitim-Öğretim Planlamalarının İhtiyaç ve 
Beklentilere Uygun, Pratik ve Hızlı 

Gerçekleştirilmesi



•Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığımızı
korumak amacıyla hazırlanan; aileler için çocuklara
yardım, yetişkinler ve gençler için bilgilendirme rehberi
ile sizlerin yanınızdayız.
(https://orgm.meb.gov.tr/www/psikososyal-
bilgilendirme-rehberi/icerik/1314)

•Ailelere yönelik "Siber Zorbalık" ve "Güvenli İnternet
Kullanımı" kılavuzları sizler için yayınlandı.
(https://orgm.meb.gov.tr/www/ailelere-yonelik-siber-
zorbalik-ve-guvenli-internet-kullanimi-kilavuzlari-
yayinlandi/icerik/1251)

İYİ OLMA HALİ
Psikolojik Sağlamlığınızı Korumak Ya Da 

Artırmak, Gün Geçtikçe Yaşadığınız Riskli 
Sürecin Olumsuz Psikolojik Etkileriyle 
Daha İyi Başa Çıkabilmeniz, Daha Az 
Kaygı Yaşamanız, Kendinizi Güvende 

Hissetmeniz ve Yaşanan Sürece Sağlıklı 
Uyum Göstermenizi Sağlama

https://orgm.meb.gov.tr/www/psikososyal-bilgilendirme-rehberi/icerik/1314
https://orgm.meb.gov.tr/www/ailelere-yonelik-siber-zorbalik-ve-guvenli-internet-kullanimi-kilavuzlari-yayinlandi/icerik/1251


•Çocukların duygularını anlayarak ifade etmeleri
neticesinde uyum sorununu ortadan kaldırmaları
amaçlanan kitapçık sizlerle…
•https://orgm.meb.gov.tr/www/okul-oncesi-ve-ilkokul-
ogrencilerine-yonelik-psikoegitsel-etkinlikler-kitapcigi-
yayinlandi/icerik/1330

•Bu sürecin olumsuz etkileriyle baş edemediğinizi
düşünüyorsanız okul psikolojik danışman ve rehber
öğretmeninizden yardım almaktan çekinmeyin. Eğer
okulunuzda okul psikolojik danışman ve rehber öğretmeni
yok ise okulun bağlı olduğu rehberlik araştırma merkezine
başvurabilirsiniz.

İYİ OLMA HALİ
Psikolojik Sağlamlığınızı Korumak Ya Da 

Artırmak, Gün Geçtikçe Yaşadığınız Riskli 
Sürecin Olumsuz Psikolojik Etkileriyle 

Daha İyi Başa Çıkabilmeniz, Daha Az Kaygı 
Yaşamanız,Kendinizi Güvende Hissetmeniz 

ve Yaşanan Sürece Sağlıklı Uyum 
Göstermenizi Sağlama

https://orgm.meb.gov.tr/www/okul-oncesi-ve-ilkokul-ogrencilerine-yonelik-psikoegitsel-etkinlikler-kitapcigi-yayinlandi/icerik/1330


•Sınıf rehber öğretmeninden çevrim içi iletişim araçları
(WhatsApp, Telegram, BİP vb.) ve EBA ile birlikte
kullanabileceğin çevrim içi (Zoom, Skype, Teams vb.)
araçları hakkında bilgi edinerek sürece aktif bir şekilde
katılım sağlamalısınız.

•Sınıf rehber öğretmeniniz ve okul psikolojik
danışmanınız tarafından yapılan toplantılara katılıyor
olmanız sizin ve öğrencinizin sürece uyum sağlamasına
katkı sağlayacaktır.

EĞİTİM PAYDAŞLARININ ETKİN VE VERİMLİ 
KOORDİNASYONU

Eğitim Paydaşları Arasında Etkili ve Verimli 
Koordinasyon Sağlanması



RİSKTEN BÜYÜK TEDBİRLERİMİZ, 
VİRÜSTEN BÜYÜK BİRLİKTELİĞİMİZLE HEP 

BERABER BUGÜNLERİ AŞACAĞIZ…




