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Uzaktan Öğretim Sürecinde  

Eş Zamanlı Dersler Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler: 
 

 

 Çocuklar 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 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 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. 

 Dersler esnasında kulaklık kullanılması öğrencinin dikkatini toplamasına yardımcı 

olur. 

 Ders esnasında mikrofonlarını kapalı tutmaları çok önemli. Aksi takdirde öğrencinin 

bulunduğu ortamdaki tüm sesler sınıfa yansıyacak ve dersin akışını bozacaktır. 

 Öğrenci mikrofonunu bir şey söyleyeceği zaman açmalıdır. 

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

vermeyin. Bu derslere katılmanın önemli olduğunu açıklamanız önemli 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. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Uzaktan eğitim sürecinde İlkokul öğrencilerinin velileri olarak, sizlerden aşağıdaki 
konularda destek rica ediyoruz: 

 

  

 Online platformun takip edilmesinde öğrenciye destek olmak. 

  Başlıca öğretim aracı olan patformları öğrenmek: 

  Gönderilen ders programlarını takip etmek, 

  Mümkün olduğu kadar, farklı platformlarda yapılan etkinliklere öğrencinin katılımını 

sağlamak, destek olmak. 

  Çocuğunuzun öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla derslere ve aktivitelere katılması 

için online oturumlara 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. 


