
BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN VELİLERİNİN DİKKATİNE

Aramıza hoşgeldiniz!



Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Yüz yüze eğitimde velilerimizden 

beklentilerimiz nelerdir? 

1

2

Bugün Gündemimiz

Uzaktan eğitim nasıl olacak?

Uzaktan eğitimde velilerimizden 

beklentilerimiz nelerdir?

3

4



Yüz yüze eğitim 

nasıl olacak?  

İkinci hafta 
dersler 

başlıyor!

1 gün

5 ders saati

30 dakikalık

etkinlikler

2 gün

Günlük 5 ders saati

30 dakikalık dersler



Yüz yüze 
eğitime nasıl 
hazırlandık?

Sınıf mevcutları 
ikiye ayrıldı.

Sınıfın yerleşim 
planı sosyal 
mesafeye 

uygun yapıldı. 

Okullarımız 
TSE 

standartları ile 
denetlendi.

Öğretmenlerimize 
ve yöneticilerimize 
Covid-19 eğitimleri 

verildi.

Tüm 
ailelerimizin 
HES kodu 
takipleri 
başlatıldı

Her okulda 

Covid-19 
ekipleri 

oluşturuldu.



Dersler 1. GÜN

Türkçe

Matematik

Hayat Bilgisi

Görsel Sanatlar 

Müzik 

Beden Eğitimi ve Oyun

Toplam

2. GÜN

3 3

1 1

1 1

- -

- -

- -

5 5

Birinci sınıfların haftalık ders çizelgesi



Yüz yüze 
eğitimde 
velilerden 
beklentilerimiz 
nelerdir? 

Action 4

Okul yönetimi 
ve 
öğretmenlerle 
güçlü işbirliği

Çocuğunuzu
okula mümkün
olduğunca aynı
kişinin
bırakması ve
alması

Çocuğunuza okula 
gelmeden önce 
maske kullanımı ve 
hijyen kuralları 
eğitimi

Öğrencimizin 
bağışıklığı için 
düzenli 
beslenme ve 
düzenli uyku 



What's your frequently used Emoji?

Öğrencimizin 

çantasında neler 

olmalı?

1

2

3

Ders kitapları,

defter, kalem, silgi, matara

Yedek maske

%80 alkol

oranlı temizlik solüsyonu (kolonya, 

dezenfektan vs.)

Mümkünse tek kullanımlık malzemelerle 

hazırlanan yeterli miktarda yiyecek4



Uzaktan eğitim 
nasıl yapılır?



Uzaktan eğitimle ilgili her türlü detaylı bilgiyi 
www.uzaktanegitim.meb.gov.tr ve 

www.eba.gov.tr sitesinde yer
alan EBA Asistan’dan alabilirsiniz. 

Gerektiğinde öğretmenlerimiz ve okul
yöneticilerimiz de sizlere destek olacaktır.

EBA ŞİFRESİ NASIL 

ALINIR?



Canlı derste 
dikkat edilmesi 
gerekenler

Öğrencilerimiz
dersten önce

kahvaltısını yapmış
olmalıdır.

Canlı derslere
pijamalarıyla 

oturmamalıdır.

Öğrencimiz
sessiz, sakin ve 
ışıklı bir ortamda 
derse katılmalıdır.

Kalem-silgi-kitap
gibi ders gereçlerini 

önceden 
hazırlamalıdır.

Ders esnasında 
yemek 

yememelidir.

Öğrencimiz 
kamera

ve mikrofonunu 
kapalı tutmalıdır.



Öğrencilerimize onları sıkmayan, yormayan ve 
eğlenerek öğrenmelerine olanak tanıyan 
ödevler verilecektir.

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖDEV VERİLİR 

Mİ?



Uzaktan eğitimde
nelere dikkat edilmeli?



Kronik rahatsızlığı olan
öğrencilerimizin
durumları sınıf
öğretmeniyle birlikte
sürekli kontrol altında
tutacağız

Kaynaştırma öğrencisi
gibi özel ilgiye ihtiyaç
duyan öğrencilerimizi
öğretmenlerimizle
birlikte ayrıca
destekliyoruz.

ÖZEL ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN NELER 
YAPIYORUZ? 



Buradayız.
www.meb.gov.tr

www.uzaktanegitim.meb.gov.tr

www.eba.gov.tr

İhtiyaç duyduğun her an


