
UZAKTAN EĞİTİMDE DİJİTAL
VELİ NASIL OLUNUR?

BU KONUDA NELER YAPABİLECEĞİMİZE HEP
BİRLİKTE BAKALIM... 

 



Sayın Velimiz, 

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
hissetme  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.

İçinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı etkisi altına alan bu süreçte siz
değerli velilerimizi ve öğrencilerimize duyduğumuz özlem katbekat arttı.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenmeyi gerçekleştirirken öğrencilerimizin ve
sizlerin dijitalleşen eğitimde dikkat etmeniz gereken noktalar olacaktır.

Bu konuda neler yapabileceğimize hep birlikte bakalım...
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#dörtdörtlüköğrenmekeşf�m



“Çocuklarımızın Sağlığı İçin Velilerimiz
İle Yeniden Birlikte…"

Bakanlığımız tarafından hazırlanan
"Eğitim Ortamlarında Uyulması
Gereken Kurallar” kılavuzunda yer alan
sağlık tedbirlerini, tembihleri ve
önerileri okumanızı rica ederiz.

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

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyal
ar/2020_08/19120430_Ogrenci.pdf

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyal
ar/2020_08/19115249_Veli.pdf

 konu saĞlıĞımız olunca... 
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#dörtdörtlüköğrenmekeşf�m

https://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


konu İletİşİm ve

koordİnasyon olunca..

İlk olarak eğitimin en önemli
paydaşlarından olan siz velilerimiz,
uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı,
verimli yürütülebilmesi, eğitim
paydaşları arasındaki koordinasyon
ve iş birliğinin sağlanmasına yönelik
oluşturulan çevrim içi iletişim
gruplarına katılmakla başlamalısınız.
      
Sınıfınız için hazırlanmış olan
uzaktan eğitim ders programı, EBA
ders programı ve ödev takip grupları
ile sürecin planlı ve programlı
yürütülmesi için sizlerin bu gruplarda
yer almanız önemlidir.
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Uzaktan eğitim sürecinin gerçekleştiği Eğitim Bilişim
Ağı olarak tanımlanan EBA’nın kullanımına yönelik
hazırlanan simülasyonları aşağıda yer alan linklere
tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Veli Kullanımı:   https://www.eba.gov.tr/nasil-eba.html

Öğrenci Kullanımı:   https://www.eba.gov.tr/nasil-
eba.html

konu eba olunca...
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EBA'da dergilere
ulaşabilirsiniz.

http://www.eba.go
v.tr/arama?q=dergi

EBA'da soru çözüm ve
eğitici videolara
ulaşabilirsiniz.

https://www.eba.gov.tr/
arama?q=video

EBA'da her konu da
dökümana

ulaşabilirsiniz.
https://www.eba.gov.t

r/arama?
q=dok%C3%BCman

EBA ile ilgili sorularınız
olduğunda eba.gov.tr

adresinde bulunan
EBA Asistana
sorabilirsiniz.

"Veli Olarak Biz Sürece
Nasıl Destek Verebiliriz?"
hakkında bilgi alabiliriz.
https://youtu.be/X4IfvQz

W6g4

Bakanlığımızın hazırladığı
"Aileler İçin Uzaktan
Eğitim Tavsiyeleri "

ulaşmak için
https://youtu.be/qZqf58Ifj

mo
tıklayınız.

https://www.eba.gov.tr/nasil-eba.htm
https://www.eba.gov.tr/nasil-eba.html
http://www.eba.gov.tr/arama?q=dergi
https://www.eba.gov.tr/arama?q=video
https://www.eba.gov.tr/arama?q=dok%C3%BCman
http://eba.gov.tr/
https://youtu.be/X4IfvQzW6g4
https://youtu.be/qZqf58Ifjmo


Sınıf rehber öğretmeniniz tarafından
belirlenen EBA ile birlikte kullanılacak olan
çevrim içi aracı (Zoom, Skype, Teams vb.)
bilgilerini edinebilirsiniz. Bu araçların
kullanımı ile ilgili bilgileri okulunuzdaki
Uzaktan Eğitim Koordinatöründen 
 alabilirsiniz.

konu eba olunca...
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#dörtdörtlüköğrenmekeşf�m

TRT ve EBA TV frekans ayarlamalarını yaparak EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve
EBA TV Lise kanallarından ders programlarına uygun saatlerde ders takibini
yaparak öğrencinizin etkili ve verimli ders geçirmesini sağlayabilirsiniz.



konu evde eĞİtİm olunca...

Yeterince aydınlatılmış,
Sessiz,
Yeterli ısıya sahip  ve
havalandırılmış,
EBA erişimi sağlanmış,
Masa ve sandalyeler ergonomik
yapıya sahip,
Renklendirilmiş bir çalışma alanı 

Eğitim Bilişim Ağı ve diğer uzaktan
eğitim çevrim içi araçlara katılan
öğrencinin ders ve etkinliklerinin sağlıklı
ve verimli olması açısından evin sakin
bir köşesini eğitime uygun hale
getirmeniz katkı sağlayacaktır.

Unutmayalım ki nasıl bir ortamda
çalıştığınız öğrenme sürecini doğrudan
etkileyen bir faktördür.

Evde Çalışma Ortamının Özellikleri:

ile öğrencinin motivasyonunu sağlaması
gerekmektedir.
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konu uzaktan eĞİtİme destek

olunca...

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
EBA Koordinatörlüğü
Hijyen ve Temizlikten Sorumlu
Koordinatörlük

İlimizdeki her okulda olduğu gibi
okulunuzda da uzaktan eğitim
sürecinin sağlıklı yürütülmesini
sağlamak amacıyla 3 yeni
koordinatörlük oluşturulmuştur.

EBA’ya erişim imkanı olmayan
öğrencilerimiz için okul imkan
dahilinde okuldan uzaktan eğitim
yapılabilecek EBA destek noktası
çalışmalarının yürütülebilmesi için
fiziki altyapı oluşturduk.
Öğrencilerimizin okulda çalışmalara
katılabilmeleri ile ilgili planlamaları
yaptık. Destek noktalarından yardım
alabilirsiniz.
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konu ÖĞrenme planı olunca...

Bir önceki eğitim-öğretim yılında
Müdürlüğümüz tarafından ilimize özel
olarak hazırlanan Kazanım
Değerlendirme Sınavları sonuçları
doğrultusunda belirlenen eksik konu
ve kazanımları içeren öğrenme
kayıplarına ilişkin liste oluşturularak
eğitim-öğretim yılına öğrencilerimizi
hazırlamayı hedefledik. Sizler de
öğrencinizin kayıp kazanımlarının
neler olduğunu takip edebilir ve
öğrencinizin bu yönde ders çalışma
planını hazırlayabilir, okul psikolojik
danışmanından yardım alabilirsiniz.

Çocuğunuzun ders programını
düzenli takip edip etmediğini
denetleme noktasında kendinizi
çocuğunu kontrol etmesi gereken biri
olarak görmemelisiniz. Çocuğunuza
öz disiplinini kazanması yönünde
rehberlik etmeli ve öğretmeni ile iş
birliği yapmayı tercih etmelisiniz.
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Müdürlüğümüzce hazırlanan "Uzaktan
Eğitim El Kitapçığı"nda sürece dair
doğru adımları takip ederek oluşturulan
bilişsel, sosyal, duygusal, psiko-motor
beceri temelli etkinlik önerilerine
http://sakarya.meb.gov.tr/www/sakarya-
mem-uzaktan-egitim-el-
kitapcigi/icerik/2942
linkinden ulaşabilir, paylaşımlarınızı
#dörtdörtlüköğrenmekeşfim hastaghi
ile yapabilirsiniz. 

Yarışma ve etkinlikler için
“sakarya.meb.gov.tr” internet adresini,
“Sakarya MEM YouTube Kanalı” ve
sosyal medya hesaplarını takip
edebilirsiniz. 

YouTube kanalımız İçin;
https://www.youtube.com/channel/UCa
qZjaqLQ4gzZ10L__OA2TQ

konu baŞarıyı paylaŞmak

olunca...
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http://sakarya.meb.gov.tr/www/sakarya-mem-uzaktan-egitim-el-kitapcigi/icerik/2942
https://www.youtube.com/channel/UCaqZjaqLQ4gzZ10L__OA2TQ
http://sakarya.meb.gov.tr/
https://www.youtube.com/channel/UCaqZjaqLQ4gzZ10L__OA2TQ
https://www.youtube.com/channel/UCaqZjaqLQ4gzZ10L__OA2TQ
https://www.youtube.com/channel/UCaqZjaqLQ4gzZ10L__OA2TQ
https://www.youtube.com/channel/UCaqZjaqLQ4gzZ10L__OA2TQ


Dijitalleşmenin, hayatın her alanında
kendini hissettirdiği bu dönemin
olumsuz etkilerini en aza indirgemek
amacıyla “Ailelere Yönelik Siber
Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı"
kılavuzları sizler için Bakanlığımızca
hazırlanmıştır.

Kılavuza ulaşmak için;
https://orgm.meb.gov.tr/www/ailelere-
yonelik-siber-zorbalik-ve-guvenli-
internet-kullanimi-kilavuzlari-
yayinlandi/icerik/1251

konu DİJİTALLEŞMEYİ

GÜVENLİ KILMAK  Olunca...
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https://orgm.meb.gov.tr/www/ailelere-yonelik-siber-zorbalik-ve-guvenli-internet-kullanimi-kilavuzlari-yayinlandi/icerik/1251


Bu süreçte sınıf rehber öğretmeni ve okul
psikolojik danışmanından yardım alabilir,
doğru bir rehberlik ve yönlendirme ile
sürecin verimli, sağlıklı bir şekilde
yürütülmesini sağlayabilirsiniz.

Bakanlığımız tarafından uzaktan eğitim
portalı oluşturulmuştur. Tek yapacağınız
aklınıza takılan sorular ile ilgili linke
tıklamak.

http://www.uzaktanegitim.meb.gov.tr

Müdürlüğümüze iletmek istediğiniz soru,
görüş ve önerileriniz için adresimiz ise;

projelerekibi54@gmail.com

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BU GEÇİŞ
SÜRECİNDE DE ÇÖZÜM ODAKLI

ANALİZLER YAPARAK OLUMLU BİR BAKIŞ AÇISIYLA 

1.5 METRE ÖTENİZDE...

konu ÇÖZÜmÜ bİrlİkte

bulmak Olunca...
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http://www.uzaktanegitim.meb.gov.tr/


DİJİTAL VELİ OLmak hİÇ

de zor deĞİl 
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Her güne dair planınız ve rutinleriniz olsun.

Teknoloji kullanımlarınız amacına uygun ve sınırlı olsun.

Ders araları ve sonrasında ekrandan ve zihin yorucu
aktivitelerden uzak, hareketi bol, motivasyonu artıran
etkinlikler yapın.

Sürece uygun beslenme rutininizi oluşturun. Uzaktan da olsa
eğitimimiz, eksik olmasın kahvaltımız...

Okulla düzenli olarak iletişim sağlayın.

Sınıf rehber öğretmeni ve okul psikolojik danışmanından destek
alabileceğinizi unutmayın.

Kendinizi çocuğunuzun öğretmeni rolüne sokmayın.

Ebeveyn olarak durumlara tepki değil, çocuğu anladığınızı 
hissettiren cevaplar verin.



mİNİ MİNİ bİrlerİmİze Özel 
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Okulla tanışacak olan çocuklarımız yaş grubu itibariyle gelişimsel olarak
yansıttıklarımızı hisseder. Biz mutlu isek mutlular, heyecanlı isek heyecanlılar...
Bunları hissediyor olsak bile kaygı ve endişelerinizi yansıtarak olumsuzluklara

mahal vermeyelim...

PEKİ NE Mİ YAPMALI?

Her koşulda "başlamak" özeldir. Okula başlıyor olmanın mutluluğunu birlikte
yaşayın ve yaşatın...

Her çocuk özel ve algılarından tepkilerine kadar her şeyleri özgündür. Bundan
dolayı durumlar karşısındaki duygusal tepkilerini akranlarınki ile karşılaştırmak

yerine onu anlayan ve anladığınızı ifade eden paylaşımlarda bulunun.

Uzaktan eğitim de olsa okul ihtiyaçlarını özenle ve çocuğunuzla birlikte seçin.
Öncelikle zihnen sonra da fiziken hazır olun.

Okul ile ilgili sohbetler edin. Olumlu okul anılarınızı paylaşın.

Çocuğunuzun öğretmenine kendisini tanıtması için bir etkinlik planlayın (resim
yapma, aile fotoğrafı...) ve öğretmen ile tanışma toplantısına hazırlanın.



şİMDİ evde

teneffÜs

zamanı...
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Dikkat,
konsantrasyon ve elçabukluğu
gerektiren oyunlaroynayabilirsiniz.

Hayal gücü ile gününürenklendirmesini,resimlemesini, bir kolajçalışması yapmasınıisteyebilirsiniz.

Yaş grubuna uygun
seçtiğiniz

kitaplarınızla tümailenin katılacağı
okuma saati

planyabilirsiniz.

Aile büyüklerinizdenöğrendiğiniz çocukoyunları (mendilkapmaca, körebe, beş taş,bilye...) ile zamanınızıneşelendirebilirsiniz.
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Düzenli takip ettiğinizsüreli yayınlarınız olsun.(Tübitak, Bilim Çocuk,Diyanet Çocuk, DiyanetAile, TRT Çocuk Dergisi...)

Yabancı dil
gelişimine katkısağlamak için alt

yazılı filmler
izleyebilirsiniz.

Mutfakta
yemeği beraber

hazırlamak
herkese iyi
gelebilir.

UZAKTAN EĞİTİMİ FIRSAT BİL�n,

ÇOCUKLARINIZLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİr�n...



#dörtdörtlüköğrenmekeşf�m
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SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BU

GEÇİŞ SÜRECİNDE DE ÇÖZÜM ODAKLI

ANALİZLER YAPARAK OLUMLU BİR BAKIŞ
AÇISIYLA 1.5 METRE ÖTENİZDE...


