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GİRİŞ: 
 
İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar altında, TED İstanbul Koleji olarak amacımız 
Uzaktan Öğretim Programı ile; öğrencilerimizin evde kaldıkları okul sürecinde;  
 
• Öğretmenlerinden, arkadaşlarından, çalışma disiplininden uzak kalmamalarını,  
• Öğrenmiş oldukları konuları pekiştirmelerini,  
• Bu yılın programında olup okul kapandığında başlanmamış olan konuları “yeteri 

düzeyde” öğrenmelerini, 
• Kitap okuma, yazma, araştırma yapma, analiz-sentez, yaratıcı fikirlerini hayata geçirme 

alışkanlıklarını yaşam boyu öğrenme felsefesi ile birleştirmelerine ortam bulmalarını, 
• Farklı hobiler kazanmalarını, 
• Sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamaktır.  

 
Kısaca eğitim-öğretim felsefemizi bu süreçte de devam ettirmektir. 

 
Uzaktan öğretim yerinde öğrenimin aynısı değil benzeridir ve öğretmenlerimiz, öğrencilerin 
beklenen standartları online bir ortamda karşılamalarını sağlayan güçlü bir öğretim 
vermektedirler.  

 

Bu süreçte yapılan tüm çalışmaların ve çabaların başarı ile sonuçlanması güçlü bir ortaklıkla 

olabilir. Bu ortaklığın gücü de;  

• Okul Yönetimimizin ve öğretmenlerimizin dikkatli planlaması ve özverili çalışmalarına, 

• Öğrencilerin motivasyonu, katılımı ve kendilerinden beklenen ve istenenleri zamanında 

yerine getirmelerine, 

• Ebeveynlerin güçlü desteğine bağlıdır.   

 

Bu gibi öğrenme deneyimleri; öğrencilerin akademik gelişiminin artmasına, sosyal ve 

duygusal gelişimlerine katkıda bulunacaktır.  

 

TED İstanbul Koleji Vakfı Okullarımızda; 

• Eş zamanlı (Senkronize): Öğretmen ve öğrencilerin aynı anda online olmasını 

gerektiren (Hangouts Meet/Zoom platformları üzerinden yapılmaktadır) 

• Eş zamanlı olmayan (Asenkronize): Öğretmen ve öğrencilerin aynı anda online 

olmasını gerektirmeyen (TEDMood video-ödev-öneri çalışmaları) 

öğrenme ortamları ve deneyimlerinden oluşan Karma Uzaktan Öğretim Modeli 

uygulanmaktadır. 

 
Bu programı aşağıdaki kuruluşlar yürütmektedir: 
MKYM (Merkezi Kriz Yönetim Masası) 

• Hazırlanan tüm akademik ve sosyal etkinlik programların uygulanması konusunda 
karar vermek, uygulama sürecini takip etmek, uygulamalar hakkında kurullardan, 
öğretmenlerden, öğrenciler ve velilerden görüş almak. 

• Programlar ve haftalık işleyiş ile ilgili haftalık bilgilendirme yazılarını öğretmenlere, 
çalışanlara, öğrenci ve velilere iletmek. 

• Durum hakkındaki gelişmeleri takip ederek gelişmeler hakkında ilgili grupları 
bilgilendirmek. 

• Kendisine ulaşan geri bildirim ve görüşleri değerlendirmek, uygunluğuna göre 
uygulamaya koymak ve gelen bu bildirim ve görüşmelere 3 iş günü içinde yanıt 
vermek. 

• Durumun gelişmelerine göre kararlar almak ve kararları ilgili birim ve kişilerle 
paylaşmak.  
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Müdür Yardımcıları; 
 

• Eş zamanlı programlara katılarak takip etmek. 
• Öğrencilerin eş zamanlı programlara devamını takip etmek, devamsızlık durumunu 

velilere yazılı olarak bildirmek. 
• Öğrencilerin eş zamanlı olmayan programlara katılımını takip etmek ve katılmama 

durumunu velilere yazılı olarak bildirmek. 
• Öğrencilerin ödev takvimine uyup, uymadığını takip etmek ve ödevlerini zamanında 

teslim etmeyen öğrenci velilerini yazılı olarak bilgilendirmek. 
• Gerekli durumlarda öğrenci ve velilerle iletişime geçmek. 
• Öğretmenlerle belirli aralıklarla görüşmeler yaparak programın uygulanması ile ilgili 

bilgi almak, bu bilgiyi Bölüm Başkanları ve MKYM ile paylaşmak. 

 

PDR Uzmanları: 

• Kendini düzenleme, kaygı ve/veya sağlık stratejileri gibi konularda öğrencilerin 

Uzaktan Öğrenme döneminde uygulayabilecekleri gelişimsel açıdan uygun 

yazılar/videolar hazırlamak.  

• Öğrencilerle yukarıda belirtilen konularda grup/bireysel eş zamanlı görüşmeler 

yapmak.  

• Gereksinim duyan velilerle aynı şekilde görüşmeler yapmak. 
 
Bölüm Başkanları Kurulu: 

• Uzaktan Öğrenme için bölüm planları geliştirmek. 

• Uzaktan Öğrenme esnasında öğretmenlere destek olmak.  

• Uzaktan Öğrenme planının etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.  

 

Ders/Sınıf Öğretmenleri: 
• Öğrenciler için bölüm planlarına uygun Uzaktan Öğrenme deneyimleri tasarlamak için 

meslektaşlarıyla birlikte çalışmak. 

• Yüksek kaliteli öğrenci öğrenme deneyimleri geliştirmek.  

• Öğrencilerle iletişim kurmak ve onlara zamanında geribildirimde bulunmak.  

 

Sosyal Etkinlikler Koordinatörü: 

• Bölümler tarafından yapılması planlanan ders dışı etkinlikleri haftalık program haline 

getirmek. 

• Bu programların yürütülmesi ve takibinden sorumludur. 

 

AP Koordinatörü: 

• College Board (AP) ile iletişim halinde olmak.  

• College Board’dan gelen bilgileri öğretmenlere, velilere ve öğrencilere aktarmak. 

 

Online Teknik Destek Ekibi: 

• Teknolojik sorunlarla ilgili öğrenci, aile ve öğretmenlere zamanında yanıt vermek. 
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Öğrenciler: 

 

• Öğrenmeye normal bir okul günündeki gibi ve/veya okul tarafından açıklanan şekilde 

zaman ayırmak.  

• Dersler, ödevler ve kaynaklarla ilgili online platformları her gün kontrol etmek.  

• Eş zamanlı derslere zamanında ve aksatmadan katılmak.  

• Ders çalışmak ve öğrenmek için rahat ve sessiz bir yer belirlemek.  

• Tüm öğrenme çalışmalarına akademik dürüstlükle katılmak.  

• Tüm ödevleri verilen zaman çizelgesine ve/veya teslim tarihlerine göre teslim etmek.  

• Sağlıklı alışkanlıklar sürdürerek kendi sosyal ve duygusal dengesini korumak. 

 

Veliler: 

 

Öğrencisini/öğrencilerini aşağıdakileri yaparak desteklemek:  

• Öğrenmeye uygun bir ortam sağlamak (teknolojiye erişim, güvenli ve sessiz bir yer)  

• Yayınlanan materyallerle, ödevlerle ilgili sohbet etmek. 

• Eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan öğretime harcanan süreyi tercih edilen öğrenme 

zamanları (sabah, öğleden sonra, akşam) gibi değişkenlerle birlikte takip etmek. 

• Öğrencileri, eş zamanlı tüm ders / program ve görüşmelere mümkün olduğu kadar 

katılmaya teşvik etmek.  

• Öğrenciye /lere düşünmek, fiziksel aktivite, sohbet ve oyun için bol bol zaman ve alan 

vererek duygusal dengeyi desteklemek. 
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ANAOKULU SINIFLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM  

 

Anaokulu öğrencilerinin bağımsız çalışma becerisi gelişim halinde olduğu için, öğrencilerin 

Uzaktan Öğrenme görevlerine katılmasını ve online kaynaklara erişmesini sağlamak için bir 

okul-veli ortaklığı gereklidir. Tasarlanan öğrenme görevleri ve aktiviteler, her ailenin kendi 

koşullarına bağlı olduğu göz önünde bulundurularak ve aileleri destekler nitelikte 

hazırlanmıştır. Velilerin rehberlik edeceği birden fazla çocuğu olabileceğini biliyoruz, bu 

nedenle öğrenme deneyimi minimum veli katılımı gerektirecek şekilde hazırlanmıştır. 

Bu yaş çocuklarının okul ortamında oturarak geçirdiği ders süresi konsantrasyonu ile evdeki 

odaklanma süresi aynı değildir. Bu sebeple ders süresi dışındaki zamanlarda çocukların dans 

etme, spor yapma vb. aktivitelerle kinestetik ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunması 

çok önemlidir.  

Eş zamanlı dersler sırasında dikkat edilmesi gerekenler: 

• Çocuklar eş zamanlı dersler sırasında yiyip içmemeliler. Örneğin, film izlerken 

patlamış mısır yerler ama okuldaki sınıfta yemezler. Online ders sırasında bu duruma 

dikkat etmeleri gerekir. 

• Çocuğunuzun normalde okula gidiyormuş gibi kalkıp online derse hazırlanmasına 

yardım ederek okul günü rutinine bağlı kalın. Giyinsin, dersten önce kahvaltı etsin ve 

okul için ihtiyacı olan her şey hazırlansın.  

• Çocuklar eş zamanlı derse zamanında girmeli, geç kalmamalılar çünkü onlar derse 

girmeden önce ne olduğunu anlayamayacakları için dikkatleri hemen dağılır.  

• Cihazınızı (ipad, laptop) çocuğunuzun adıyla kaydedin, böylece öğretmen onları daha 

kolay tanır.  

• Tercihen, çocuğunuz eş zamanlı derse sizin telefonunuzdan girmemeli. Laptopla 

girerlerse, laptopta dokunmatik ekran olmadığı ve işle ilişkilendirildiği için daha iyi 

olmaktadır.  

• Çocuğunuzun etrafında oyuncaklar gibi dikkat dağıtıcı materyaller olmamalı.  

• Online ders için ilk tercih edilecek yerler oyun odası veya yatak odası olmamalı. 

Evinizde kapıyı kapatıp dikkat dağıtıcı ses ve hareketlerden izole edebileceğiniz sessiz 

bir yer belirlemeniz önerilir. Her gün aynı yerde ders yapın. Eğitimde başarının 

anahtarı rutindir.   

• Çocuklar gereken tüm kaynaklarla derse hazır şekilde oturmalılar.  

• Çocuğunuz yukarıdakilere direniyorsa, videonuzu ve sesi kapatın (dersteki diğer 

öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için) ve çocuğunuzun dersi sadece dinlemesini 

sağlayın. Onlar katılmayı tercih etmeseler bile dersin devam ettiğini duymaları 

önemlidir.  

• Eş zamanlı derslerin, kendinizle çocuğunuz arasında bir mutsuzluk aracı olmasına izin 

vermeyin. Bu dersleree katılmanın önemli olduğunu açıklamanız önemli ama aynı 

zamanda çocuğunuzun online dersi bir pazarlık aracı olarak kullanmasına izin 

vermeyin. Onlara bu gücü vermeyin.  

• En önemlisi, çocukların bu derslere istekle katılmalarını istiyoruz. Çocuklar derse 

katılmaya zorlanmamalı. İstemiyorlarsa, onları zorlamayın ama eş zamanlı ders 

saatinde TV izlemek gibi daha eğlenceli bir şey de yapmamalılar.  

• Yatarken çocuklarınıza yarın sabah okul olduğunu söyleyin. Böylece bir beklentiye 

girer ve hazır olurlar.  
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1-4. SINIFLARDA UZAKTAN ÖĞRETİM  

 

Eğitim her zaman bir ortaklık işidir. Uzaktan Öğrenme ortamında, özellikle de ilkokul 

seviyesinde, bu ortaklık öğrenimin en önemli kriteri haline gelmektedir. İlkokul öğrencilerinin 

bağımsız çalışma becerisi hala gelişim halinde olduğu için, öğrencilerin Uzaktan Öğrenme 

görevlerine katılmasını ve online kaynaklara erişmesini sağlamak için bir öğretmen-veli 

ortaklığı gereklidir. Tasarlanan öğrenme görevleri ve aktiviteler, her ailenin kendi koşullarına 

bağlı olduğu göz önünde bulundurularak ve aileleri destekler nitelikte hazırlanmıştır. Velilerin 

rehberlik edeceği birden fazla çocuğu olabileceğini biliyoruz, bu nedenle öğrenme deneyimi 

minimum veli katılımı gerektirecek şekilde hazırlanmıştır. 

Uzaktan Öğrenme dönemi boyunca; ilkokulumuzda, öğretmenlerimiz öğrencilerin yeni 

öğrenime yaklaşımlarını geliştiren deneyimlere katılmaları için velilerle birlikte çalışmaktadır.  

Öğretmenlerimiz, öğrencilere yeni sorumluluklar üstlenmeleri ve yeni şeyler öğrenme 

konusunda heyecan duymaları için rehberlik etme, destekleme ve zorlama rollerini 

sürdürmektedir.  

Öğretmenler velilerle e-mail, TEDMood, Hangouts Meet aracılığıyla iletişim kurmakta ve 

öğrencileri zengin içerikli öğrenme deneyimlerine dahil etmek için online platformları 

kullanmaktadırlar.  

Tüm ilkokul öğretmenleri Hangouts Meet uygulamasını kullanarak, öğrencilerle her hafta 

etkileşimli eş zamanlı derslere de davet etmektedirler.  

 

Eş zamanlı dersler sırasında dikkat edilmesi gerekenler: 

• Çocuklar eş zamanlı dersler sırasında yiyip içmemeliler. Örneğin, film izlerken 

patlamış mısır yerler ama okuldaki sınıfta yemezler. Online ders sırasında bu duruma 

dikkat etmeleri gerekir. 

• Çocuğunuzun normalde okula gidiyormuş gibi kalkıp online derse hazırlanmasına 

yardım ederek okul günü rutinine bağlı kalın. Giyinsin, dersten önce kahvaltı etsin ve 

okul için ihtiyacı olan her şey hazırlansın.  

• Çocuklar eş zamanlı derse zamanında girmeli, geç kalmamalılar çünkü onlar derse 

girmeden önce ne olduğunu anlayamayacakları için dikkatleri hemen dağılır.  

• Cihazınızı (ipad, laptop) çocuğunuzun adıyla kaydedin, böylece öğretmen onları daha 

kolay tanır.  

• Tercihen, çocuğunuz eş zamanlı derse sizin telefonunuzdan girmemeli. Laptopla 

girerlerse, laptopta dokunmatik ekran olmadığı ve işle ilişkilendirildiği için daha iyi 

olmaktadır.  

• Çocuğunuzun etrafında oyuncaklar gibi dikkat dağıtıcı materyaller olmamalı.  

• Online ders için ilk tercih edilecek yerler oyun odası veya yatak odası olmamalı. 

Evinizde kapıyı kapatıp dikkat dağıtıcı ses ve hareketlerden izole edebileceğiniz sessiz 

bir yer belirlemeniz önerilir. Her gün aynı yerde ders yapın. Eğitimde başarının 

anahtarı rutindir.   

• Çocuklar gereken tüm kaynaklarla derse hazır şekilde oturmalılar.  

• Çocuğunuz yukarıdakilere direniyorsa, videonuzu ve sesi kapatın (dersteki diğer 

öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için) ve çocuğunuzun dersi sadece dinlemesini 

sağlayın. Onlar katılmayı tercih etmeseler bile dersin devam ettiğini duymaları 

önemlidir.  

• Eş zamanlı derslerin, kendinizle çocuğunuz arasında bir mutsuzluk aracı olmasına izin 

vermeyin. Bu dersleree katılmanın önemli olduğunu açıklamanız önemli ama aynı 
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zamanda çocuğunuzun online dersi bir pazarlık aracı olarak kullanmasına izin 

vermeyin. Onlara bu gücü vermeyin.  

• En önemlisi, çocukların bu derslere istekle katılmalarını istiyoruz. Çocuklar derse 

katılmaya zorlanmamalı. İstemiyorlarsa, onları zorlamayın ama eş zamanlı ders 

saatinde TV izlemek gibi daha eğlenceli bir şey de yapmamalılar.  

• Yatarken çocuklarınıza yarın sabah okul olduğunu söyleyin. Böylece bir beklentiye 

girer ve hazır olurlar.  
 
İlkokul öğrencilerinin velileri olarak, sizlerden aşağıdaki konularda destek rica 
ediyoruz:  
 

• TEDMood’un takip edilmesinde öğrenciye destek olmak. 

• Başlıca öğretim aracımız olan TEDMood, hang outs gibi platformları öğrenmek: 

TEDMood okulun kapalı olduğu sürede evde öğrenme için kullandığımız başlıca 

platformdur.  

• Pazar günleri gönderilen ders programlarını takip etmek,  

• Mümkün olduğu kadar, farklı platformlarda yapılan etkinliklere öğrencinin katılımını 

sağlamak, destek olmak. 

• Çocuğunuzun öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla eş zamanlı dersler ve aktivitelere 

katılması için hang outs oturumlarına girmesine yardım etmek.  

• Çocuğunuzun veya sizin yardıma veya desteğe ihtiyacı veya sorunuz olduğunda, 

çocuğunuzun sınıf öğretmenine e-mail göndermeniz. Öğretmenlerimiz akşam saat 

18.00’e kadar size yanıt verecektir.  

                         

İçerik ve Zamanlama 

 

Öğrenciler yaklaşık bir (bazen bir buçuk saat sürecek) Eşzamanlı Uzaktan Öğrenme 

deneyimine gün boyu yapılacak aktivitelerin bu bir saatin uzantısı (sesli okuma, yap-inan 

oyunu, araştırmalar, yazı yazma, resim, vs.) olacağı anlayışıyla katılmaya teşvik edilmektedir. 

Bu deneyimin kalitesinin çocuğun deneyimle ne kadar derin bir bağ kurduğu ile çok ilişkili 

olduğu unutulmamalıdır.  

Bu katılım seviyesinin çok zaman almasına gerek yoktur; ancak ilgili ve istekli olunmalıdır. 

(Dijital Platformlarda verilen çalışmalar) 

 

Her gün ders programı 15/30 dakikalık “Sabah Sporu” ile başlamaktadır. Bu etkinlikten sonra, 

eş zamanlı programda; bu yaş grubu öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri 

akademik ve pedagojik olarak değerlendirilerek; günde 30’ar dakikalık 2/3 ders 

bulunmaktadır.  Bu programın ardından eş zamanlı olmayan programda öğrencilerin günlük 

olarak yapmaları gereken çalışmalar ve ödevler yer almaktadır. Bu programdaki çalışma ve 

ödevlerin süresi; eş zamanlı program süresi günlük okul programı süresinden çıkartılınca 

kalan süreyi geçmeyecek şekilde planlanmıştır. Eş zamanlı olan ve olmayan programlardaki 

tüm çalışmalar 16.15’de bitecek şekilde programlandığından okul günü 16.15-16.30 

arasındaki İnstagram hesabımızda yer alan “Akşam Sporu / Dansı” ile sona ermektedir. 

 

Akşam saatlerinde haftalık olarak öğrenci ve velilerimize gönderdiğimiz sosyal etkinlikler 

programı öğrencilerimizin sosyal ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olacak nitelikte sohbet 

programları veya aktivitelerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin bu programlara izleyici olarak 

katılmalarının yanı sıra etkinlik oluşturucu olarak da katılmaları beklenmektedir.  
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Değerlendirme & Gelişim Takibi 

 

• Öğretmenler öğrenci gelişimini öğrencilerin dijital platformlarda katıldıkları 

aktivitelerle izlemektedir. 

• Öğretmenler her öğrenci için özel ve yapıcı geribildirimde bulunmaktadır. 

• Öğretmenler dersleri öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamaktadır.  

• Okula dönüldüğü zaman, üniteleri yeniden tasarlamak ve raporlama için daha somut 

veri sağlamak için gerektiğinde bir birebir değerlendirme uygulanacaktır ve bu 

değerlendirme sonuçlarına göre tekrar, pekiştirme, telafi çalışmaları yapılacaktır. 
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5-8. SINIFLARDA UZAKTAN ÖĞRETİM  
 
Ortaokulda Uzaktan Öğretim çalışmalarımız; öğrencilerimizi arkadaşları ve hatta aileleriyle 
birlikte bağımsız bir biçimde öğrenme ve gelişme sorumluluğunu üstlenmeye hazırlayacak 
nitelikte bir deneyimdir.  
 
Okulumuzun kapalı olduğu süre boyunca, öğrenciler fiziksel olarak okulda bulunmasalar bile 
düşüncelerini geliştirmekte, onları her derste bir şeyler yapmanın yeni yollarını bulmaya 
teşvik eden öğrenme deneyimlerine katılmaktadırlar. Öğrenciler öğretmenleri ve sınıf 
arkadaşlarıyla yaptıkları eş zamanlı oturumların yanı sıra eş zamanlı olmayan öğrenimi de 
içeren karma öğrenim modeliyle öğrenmektedirler. Bu öğrenme deneyimlerinin her birini 
öğrencilerin içeriğe uygun bir biçimde katıldıklarını ve içerikten anladıklarının belirlenen 
hedef standartlara doğru ilerlemelerini desteklediğini gösteren uygun bir ödev veya 
biçimlendirici/sene sonu değerlendirmesi takip etmektedir ve edecektir.  

 
Bu günlerin amacı; Uzaktan Öğrenme deneyiminin, öğrencilerin tipik bir okul günündeki 
deneyimlerine benzer olmasını sağlamak, etkileşim kurmalarını, gelişmelerine ve sonuçta 
öğrenmelerine yardımcı olmaktır.  
 

Ortaokul öğrencileri bağımsızlıklarını hala geliştirdikleri için, öğrencilerin uzaktan öğretim 

görevlerine katılmaları ve bazı durumlarda online kaynaklara erişmeleri konusunda okul -veli 

ortaklığı gereklidir. Okulumuzda yapılan tüm öğrenme görevleri, aktiviteleri ve sosyal 

etkinlik programları, ailelere yönlendirmede bulunmakta ve destek vermektedir. Velilerin 

rehberlik edeceği birden fazla çocuğu olabileceğini biliyoruz, bu nedenle öğrenme deneyimi 

minimum veli katılımı gerektirecek şekilde hazırlanmıştır. 

Ortaokul öğrencilerinin velileri olarak, sizlerden aşağıdaki konularda destek rica 
ediyoruz:  
 

• TEDMooddaki çalışma ve ödevleri takip etmeniz ve çocuğunuzun günlük eş zamanlı 

uzaktan öğretim programlarına katılımını, eş zamanlı olmayan ancak o gün yapması 

gereken çalışmaları yapıp, yapmadığını, sosyal etkinliklere katılıp, katılmadığını her 

gün kontrol etmeniz. 

 
• Çocuğunuzun bağımsız olarak çalışabileceği bir alan ayırmanız.  

 

• Çocuğunuzun içeriği ve süreci doğru anladığından ve öğrendiğinden emin olmak için 
her dersten öğrendiklerini kısaca özetletmeniz.  

 

• Çocuğunuzun ödev teslim takvimini takip etmeniz ve ödevlerini belirlenen tarihlere 
göre teslim etmelerine destek olmanız.  

 

• Çocuğunuza bir sorusu olduğunda veya yardım veya desteğe ihtiyacı olduğunda 
Müdür Yardımcısına/PDR Uzmanına veya öğretmenine mail gönderebileceğini 
hatırlatmanız.   
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İçerik ve Zamanlama 

 

Ortaokul Uzaktan Öğretim Programı öğrencilerin normal okul programlarında yer alan 

akademik derslere yer verilerek hazırlanmıştır.  

 

Her gün ders programı 15 dakikalık “Sabah Sporu” ile başlamaktadır. Bu etkinlikten sonra, eş 

zamanlı programda; bu yaş grubu öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri 

akademik ve pedagojik olarak değerlendirilerek; günde 30’ar dakikalık 3/4 ders 

bulunmaktadır.  Bu programın ardından eş zamanlı olmayan programda öğrencilerin günlük 

olarak yapmaları gereken çalışmalar ve ödevler yer almaktadır. Bu programdaki çalışma ve 

ödevlerin süresi; eş zamanlı program süresi günlük okul programı süresinden çıkartılınca 

kalan süreyi geçmeyecek şekilde planlanmıştır. Eş zamanlı olan ve olmayan programlardaki 

tüm çalışmalar 16.15’de bitecek şekilde programlandığından okul günü 16.15-16.30 

arasındaki İnstagram hesabımızda yer alan “Akşam Sporu / Dansı” ile sona ermektedir. 

 

Akşam saatlerinde haftalık olarak öğrenci ve velilerimize gönderdiğimiz sosyal etkinlikler 

programı öğrencilerimizin sosyal ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olacak nitelikte sohbet 

programları veya aktivitelerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin bu programlara izleyici olarak 

katılmalarının yanı sıra etkinlik oluşturucu olarak da katılmaları beklenmektedir.  

 

 

Değerlendirme & Gelişim Takibi 

 

• Öğretmenler öğrenci gelişimini öğrencilerin dijital platformlarda katıldıkları aktivitelerle 

ve eş zamanlı programa katılımları ile izlemektedir. 

• Öğretmenler her öğrenci için özel ve yapıcı geribildirimde bulunmaktadır. 

• Öğretmenler dersleri öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamaktadır.  

• Okula dönüldüğü zaman, üniteleri yeniden tasarlamak ve raporlama için daha somut veri 

sağlamak için farklı değerlendirme yöntemleri uygulanacaktır ve bu değerlendirme 

sonuçlarına göre tekrar, pekiştirme, telafi çalışmaları yapılacaktır. 
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LİSE SINIFLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM 

 
Lisede Uzaktan Öğretim çalışmalarımız; öğrencilerimizi akranlarıyla birlikte bağımsız bir 
biçimde öğrenme ve gelişme sorumluluğunu üstlenmeye hazırlayacak nitelikte bir 
deneyimdir.  

  
Okulumuzun kapalı olduğu süre boyunca, öğrenciler fiziksel olarak okulda bulunmasalar bile 
düşüncelerini geliştirmekte, onları her derste bir şeyler yapmanın yeni yollarını bulmaya 
teşvik eden öğrenme deneyimlerine katılmaktadırlar. Öğrenciler öğretmenleri ve sınıf 
arkadaşlarıyla yaptıkları eş zamanlı oturumların yanı sıra eş zamanlı olmayan öğrenimi de 
içeren karma öğrenim modeliyle öğrenmektedirler. Bu öğrenme deneyimlerinin her birini 
öğrencilerin içeriğe uygun bir biçimde katıldıklarını ve içerikten anladıklarının belirlenen 
hedef standartlara doğru ilerlemelerini desteklediğini gösteren uygun bir ödev veya 
biçimlendirici/sene sonu değerlendirmesi takip etmektedir ve edecektir.  

 
Bu günlerin amacı; Uzaktan Öğrenme deneyiminin, öğrencilerin tipik bir okul günündeki 
deneyimlerine benzer olmasını sağlamak, etkileşim kurmalarını, gelişmelerine ve sonuçta 
öğrenmelerine yardımcı olmaktır.  
 

Lise öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirdikleri için, öğrencilerin uzaktan öğretim görevlerine 

katılmaları ve bazı durumlarda online kaynaklara erişmeleri konusunda okul -veli ortaklığı 

gerekmemektedir.  

Lise öğrencilerinin velileri olarak, sizlerden aşağıdaki konularda destek rica ediyoruz:  
 

• TEDMooddaki çalışma ve ödevleri takip etmeniz ve çocuğunuzun günlük eş zamanlı 

uzaktan öğretim programlarına katılımını, eş zamanlı olmayan ancak o gün yapması 

gereken çalışmaları yapıp, yapmadığını, sosyal etkinliklere katılıp, katılmadığını her 

gün sadece sorarak kontrol etmeniz. 

 
• Çocuğunuzun bağımsız olarak çalışabileceği bir alan ayırmanız.  

 

• Çocuğunuzun içeriği ve süreci doğru anladığından ve öğrendiğinden emin olmak için 
her dersten öğrendiklerini kısaca özetletmeniz.  

 

• Çocuğunuzun ödev teslim takvimini takip etmeniz ve ödevlerini belirlenen tarihlere 
göre teslim etmelerine destek olmanız.  

 

• Çocuğunuza bir sorusu olduğunda veya yardım veya desteğe ihtiyacı olduğunda 
Müdür Yardımcısına/PDR Uzmanına veya öğretmenine mail gönderebileceğini 
hatırlatmanız.   
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İçerik ve Zamanlama 

 

Lise Uzaktan Öğretim Programı öğrencilerin normal okul programlarında yer alan akademik 

derslere yer verilerek hazırlanmıştır.  

 

Her gün ders programı 15 dakikalık “Sabah Sporu” ile başlamaktadır. Bu etkinlikten sonra, eş 

zamanlı programda; bu yaş grubu öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri 

akademik ve pedagojik olarak değerlendirilerek günde 30’ar dakikalık 4/5 ders 

bulunmaktadır.  Bu programın ardından eş zamanlı olmayan programda öğrencilerin günlük 

olarak yapmaları gereken çalışmalar ve ödevler yer almaktadır. Bu programdaki çalışma ve 

ödevlerin süresi; eş zamanlı program süresi günlük okul programı süresinden çıkartılınca 

kalan süreyi geçmeyecek şekilde planlanmıştır. 11 ve 12. Sınıfların programlarında yurt içi 

üniversite sınavına hazırlık derslerine de yer verilmiştir ve bu dersler Üniversite Hazırlık 

Birimi öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. AP derslerimizde eş zamanlı program içinde 

verilmeye devam etmektedir.  

Eş zamanlı olan ve olmayan programlardaki tüm çalışmalar 16.15’de bitecek şekilde 

programlandığından okul günü 16.15-16.30 arasındaki İnstagram hesabımızda yer alan 

“Akşam Sporu / Dansı” ile sona ermektedir. 

 

Akşam saatlerinde haftalık olarak öğrenci ve velilerimize gönderdiğimiz sosyal etkinlikler 

programı öğrencilerimizin sosyal ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olacak nitelikte sohbet 

programları veya aktivitelerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin bu programlara izleyici olarak 

katılmalarının yanı sıra etkinlik oluşturucu olarak da katılmaları beklenmektedir.  

 

Değerlendirme & Gelişim Takibi 

 

• Öğretmenler öğrenci gelişimini öğrencilerin dijital platformlarda katıldıkları aktivitelerle 

ve eş zamanlı programa katılımları ile izlemektedir. 

• Öğretmenler her öğrenci için özel ve yapıcı geribildirimde bulunmaktadır. 

• Öğretmenler dersleri öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamaktadır.  

• Okula dönüldüğü zaman, üniteleri yeniden tasarlamak ve raporlama için daha somut veri 

sağlamak için farklı değerlendirme yöntemleri uygulanacaktır ve bu değerlendirme 

sonuçlarına göre tekrar, pekiştirme, telafi çalışmaları yapılacaktır. 
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ON KIYMETLİ ÖNERİ 

 

1. “Eş zamanlı derslerin süreleri yaş gruplarına göre 30-40 dakikayı aşmamalı. 

Çocukların dikkat süreleri en eğlenceli videoları izlerken bile 20 – 30 dakikadan 

sonra dağılır. Bu nedenle eş zamanlı dersler esnasında 5-10 dakikadan sonra 

dağılabileceklerini göz önünde bulundurmalıyız.” 

2. Bir günde bu sürede yapılan ders sayısı 4-5’i geçmemelidir. Bunların yanı sıra 

fiziksel ve sanatsal etkinlikler ile okuma ve yazma çalışmaları mutlaka 

yapılmalıdır” 

3. “Onlara ayrılmış bu özel zamanlarda çocuklar birbirleriyle etkileşim içinde 

olmalıdırlar. Okullar eş zamanlı derslerin arasında buna olanak sağlamalıdırlar.” 

4. “Çocukların, günde ekran başında geçirdikleri süre kadar fiziksel etkinlik süreleri 

de olmalıdır. Ekran başında geçirdikleri, niceliği değil niteliği önemli olan süre 

kadar süreyi, ekran başında olmadan da geçirmeleri ebeveynler tarafından 

sağlanmalı ve bu dengeyi kurmalarına yardımcı olunmalıdır.” 

5. “Ebeveynlerin, bunun bir tatil olmadığın çocuklara sürekli hatırlatılması gerekir. 

Evde rutinler oluşturulmalıdır. Günlük ve haftalık planlar ailece yapılmalıdır. 

Unutmayalım çocuklar kendilerinin de dahil olduğu planları severler. Burada 

anahtar 3 kelime var: planla- yap -değerlendir.” 

6. “Evde hep birlikte geçirilen bu süreci bir fırsata çevirip, onlara sorumluluk 

kazandırmak, birlikte sohbetler ve etkinlikler yaparak daha iyi tanışmak, birlikte 

hobiler oluşturmak olarak kullanıp onların bu süreci ilerde güzel ve özlemle 

anlatacaklar bir anı olarak hatırlamalarını sağlayalım. “ 

7. “Sürekli onlarla birlikte olmak ya da etkinlik yapmaya çalışmamak. Onlara, yalnız 

başlarına geçirecekleri, arkadaşları ile olacakları zamanı mutlaka aymak. Bir de, 

arada bir bırakın sıkılsınlar. Sıkılmak yaratıcılığı arttırır.” 

8. “Onlara öz düzenleme disiplini kazandıralım. Onların planladıkları ya da 

kurdukları oyunlara sadece katılalım. Katılıp kendi kurallarımızla o plan ya da 

oyunları bizim kontrolümüzde sürdürmeyelim. İnisiyatifi onlara bırakalım. Biz 

onun takımı olalım” 

9. “Süreci kaliteli etkinliklerle değerlendirin. Yaş gruplarına göre; onların düzenlediği 

oyunları birlikte oynamak, kutu oyunları, scrabble, satranç, tavla, birlikte spor, 

sanal müze gezileri, sanal galeriler, aynı kitabi okuyup değerlendirmek, birlikte film 

izleyip değerlendirmek, evdeki malzemelerle üretim, yemek yapmak, ev işlerine onu 

da katmak, yardım istemek, iki kişilik aynı ekranı paylaşarak oynanan oyunlar 

v.b.” 

10. “Bu sürecin değerlendirmesinin, okuldaki kazanımların tamamlanıp, 

tamamlanmadığı şeklinde değil hangi becerileri kazandığı ya da var olan hangi 

becerilerini geliştirdiği şeklinde yapılması. Unutulmamalı ki her kazanımın telafisi 

vardır. Ama beceri zor kazanılır ve kazandırmak için zamana ihtiyaç vardır. 

 

Öğretime ara vermemeye çalıştığımız bu zor zamanlarda tutarlı ve devamlı desteğiniz için 

bir kez daha teşekkür ederiz. Soru ve sorunlarınızda bize info@tedistanbul.k12.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

mailto:info@tedistanbul.k12.tr

