
 

 
  

 

 

 



 

Sayın Velimiz, 
 
Bildiğiniz üzere dünyanın neredeyse tamamında olduğu gibi ülkemizde de eğitime 
zorunlu bir ara verilmiştir. 
önceliğimiz öğrencilerimizin sağlıklarını korumalarıdır.
 
30 Nisan’a kadar okullara verilen arayla ilgili olarak tüm yöneticilerimiz ve 
öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin okul yaşantısını aktif olarak sürdürebilmesi ve 
eğitim sürecinden uzaklaşmaması için tüm 
yöneticilerimiz öğrencilerimi
çok daha yoğun çalışma saatleri ve hassasiyet
 
Öğretmenler arasında iletişim bağları oluşturulmuş ve uzaktan eğitim programlarının 
niteliği, biçimi ve işleyişiyle ilgili konuların sürekli ola
 
Ara dönem çalışmalarıyla ilgili 
öğrencilerin yaş grubu özellikleri, farklı sınıf seviyelerine göre akademik ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak ve 
uzaktan eğitim çalışmaları detaylıca incelenerek 
 
Uzaktan eğitim programı içeriğinde uygulanan 
Uzaktan eğitim süresince işlenecek konuların içeriği, haftalık olarak zaman dilimini
detaylı gösterir şekilde sizinle her Cumartesi günü paylaşılacaktır.
 
 
Anaokulu:  
 Bireysel öğretmen yönlendirmeleriyle öğrencinin takip ve motivasyonu, öğretmen
öğrenci bağının korunması
 
  MorpaÇocuk üzerinden akademik becerilerin desteklenmesi

 
 

 Zoom üzerinden Türkçe ve İngilizce 
 
  K12 sistemi üzerinden öğretmen çalışmalarının yürütülmesi,
 
  Englishplaybox uygulaması üzerinden İngilizce çalışmalarının yürütülmesi
 
  İlgili branş öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda sanat
evde uygulanması, 
 
  Çeşitli, film, belgesel, öğretmen 
zaman etkinliklerine dair öneriler sunulması

 

Bildiğiniz üzere dünyanın neredeyse tamamında olduğu gibi ülkemizde de eğitime 
zorunlu bir ara verilmiştir. Bu olağanüstü dönemde, siz anne babalar gibi bizim de 
önceliğimiz öğrencilerimizin sağlıklarını korumalarıdır. 

okullara verilen arayla ilgili olarak tüm yöneticilerimiz ve 
öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin okul yaşantısını aktif olarak sürdürebilmesi ve 

sürecinden uzaklaşmaması için tüm süreçleri planlamıştır. Öğretmenlerimiz ve 
yöneticilerimiz öğrencilerimizin herhangi bir kayıp yaşamaması için okul döneminden 

çalışma saatleri ve hassasiyet içindedir. 

Öğretmenler arasında iletişim bağları oluşturulmuş ve uzaktan eğitim programlarının 
niteliği, biçimi ve işleyişiyle ilgili konuların sürekli olarak görüşülmesi sağlanmıştır.

Ara dönem çalışmalarıyla ilgili tüm planlamalar, okul okul ayrı olarak değerlendirilmiş; 
öğrencilerin yaş grubu özellikleri, farklı sınıf seviyelerine göre akademik ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak ve MEB, diğer özel okullar ve yurtdışındaki okulların 
uzaktan eğitim çalışmaları detaylıca incelenerek yapılmıştır.  

Uzaktan eğitim programı içeriğinde uygulanan programlar aşağıdaki şekildedir. 
Uzaktan eğitim süresince işlenecek konuların içeriği, haftalık olarak zaman dilimini
detaylı gösterir şekilde sizinle her Cumartesi günü paylaşılacaktır. 

ğretmen yönlendirmeleriyle öğrencinin takip ve motivasyonu, öğretmen
öğrenci bağının korunması, 

MorpaÇocuk üzerinden akademik becerilerin desteklenmesi, 

Türkçe ve İngilizce canlı ders anlatımlarının yapılması,

üzerinden öğretmen çalışmalarının yürütülmesi, 

Englishplaybox uygulaması üzerinden İngilizce çalışmalarının yürütülmesi

İlgili branş öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda sanat

Çeşitli, film, belgesel, öğretmen video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 
zaman etkinliklerine dair öneriler sunulması 

 

Bildiğiniz üzere dünyanın neredeyse tamamında olduğu gibi ülkemizde de eğitime 
siz anne babalar gibi bizim de 

okullara verilen arayla ilgili olarak tüm yöneticilerimiz ve 
öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin okul yaşantısını aktif olarak sürdürebilmesi ve 

ğretmenlerimiz ve 
zin herhangi bir kayıp yaşamaması için okul döneminden 

Öğretmenler arasında iletişim bağları oluşturulmuş ve uzaktan eğitim programlarının 
rak görüşülmesi sağlanmıştır. 

planlamalar, okul okul ayrı olarak değerlendirilmiş; 
öğrencilerin yaş grubu özellikleri, farklı sınıf seviyelerine göre akademik ihtiyaçları 

lar ve yurtdışındaki okulların 

programlar aşağıdaki şekildedir. 
Uzaktan eğitim süresince işlenecek konuların içeriği, haftalık olarak zaman dilimini 

ğretmen yönlendirmeleriyle öğrencinin takip ve motivasyonu, öğretmen-

canlı ders anlatımlarının yapılması, 

Englishplaybox uygulaması üzerinden İngilizce çalışmalarının yürütülmesi, 

İlgili branş öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda sanat-spor derslerinin 

video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 



 

 
İlkokul:  
 Bireysel öğretmen yönlendirmeleriyle öğrencinin takip ve motivasyonu, öğretmen
öğrenci bağının korunması
 
  Zoom üzerinden Türkçe ve İngilizce 
 
  MorpaKampüs üzerinden akademik becerilerin desteklenmesi,
 
  K12 sistemi üzerinden öğretmen çalışmalarının yürütülmesi,
 

  Okuvaryum uygulaması üzerinden öğrenci okuma becerilerinin desteklenmesi,
 
  Normal Eğitim sürecinde ok
üzerinden Online yapılması ve jenerik karnelerinin veliler ile paylaşılması,
 
  Globed Razkids uygulaması üzerinden öğre
desteklenmesi, 
 
  Globed Brainpop Jr. uygulaması üzerinden öğrencinin 
becerilerinin desteklenmesi
 
  Yourlearningplace sitesi 
 
  Öğretmen video anlatımları ve dönütleriyle öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, 
yazma ve dinleme becerilerinin 
 
  İlgili branş öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda sanat
evde uygulanması, 
 
  Çeşitli, film, belgesel, öğret
zaman etkinliklerine dair öneriler sunulması.
 
 
 
 
 

 

ğretmen yönlendirmeleriyle öğrencinin takip ve motivasyonu, öğretmen
öğrenci bağının korunması, okuma becerisinin takip edilmesi, 

Türkçe ve İngilizce canlı ders anlatımlarının yapılması, 

ampüs üzerinden akademik becerilerin desteklenmesi, 

K12 sistemi üzerinden öğretmen çalışmalarının yürütülmesi, 

Okuvaryum uygulaması üzerinden öğrenci okuma becerilerinin desteklenmesi,

Normal Eğitim sürecinde okulda gerçekleşen aylık deneme sınavlarının K12Net 
ne yapılması ve jenerik karnelerinin veliler ile paylaşılması,

Razkids uygulaması üzerinden öğrencinin İngilizce okuma becerilerinin 

Brainpop Jr. uygulaması üzerinden öğrencinin İngilizce 
becerilerinin desteklenmesi, 

sitesi üzerinden İngilizce çalışmalarının yürütülmesi

Öğretmen video anlatımları ve dönütleriyle öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, 
yazma ve dinleme becerilerinin desteklenmesi, 

İlgili branş öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda sanat

Çeşitli, film, belgesel, öğretmen video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 
zaman etkinliklerine dair öneriler sunulması. 

 

ğretmen yönlendirmeleriyle öğrencinin takip ve motivasyonu, öğretmen-

canlı ders anlatımlarının yapılması,  

Okuvaryum uygulaması üzerinden öğrenci okuma becerilerinin desteklenmesi, 

ulda gerçekleşen aylık deneme sınavlarının K12Net 
ne yapılması ve jenerik karnelerinin veliler ile paylaşılması, 

ncinin İngilizce okuma becerilerinin 

İngilizce dinleme 

üzerinden İngilizce çalışmalarının yürütülmesi, 

Öğretmen video anlatımları ve dönütleriyle öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, 

İlgili branş öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda sanat-spor derslerinin 

men video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 



 

 
Ortaokul:  
 K12 sistemi üzerinden öğretmen çalışmalarının sürdürülmesi,
 
  Zoom üzerinden canlı ders anlatımlarının yapılması, bire bir soru çözümü
 
  MorpaKampüs uygulaması üzerinden akademik becerilerin desteklenmesi,
 
  Normal Eğitim sürecinde okulda gerçekleşen aylık deneme sınavlarının K12Net 
üzerinden Online yapılması ve jenerik karnelerinin veliler ile paylaşılması,
 
  DijitalEtüt uygulaması üzerinden öğrencinin z
desteklenmesi, 
 

  Globed Razplus uygulaması üzerinden öğrencilerin İngilizce okuma becerilerinin 
desteklenmesi, 
 
  Globed Brainpop Jr. uygulaması üzerinden öğrencinin dinleme becerilerinin 
desteklenmesi, 
 
  Yourlearningplace sitesi üzer
 
  Öğretmen video anlatımları ve dönütleriyle öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, 
yazma ve dinleme becerilerinin desteklenmesi
 
  İlgili branş öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda sanat
evde uygulanması, 
 
  Çeşitli, film, belgesel, öğretmen video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 
zaman etkinliklerine dair öneriler sunulması.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K12 sistemi üzerinden öğretmen çalışmalarının sürdürülmesi, 

Zoom üzerinden canlı ders anlatımlarının yapılması, bire bir soru çözümü

uygulaması üzerinden akademik becerilerin desteklenmesi,

Normal Eğitim sürecinde okulda gerçekleşen aylık deneme sınavlarının K12Net 
ne yapılması ve jenerik karnelerinin veliler ile paylaşılması,

tüt uygulaması üzerinden öğrencinin zorlandığı konularda bire bir 

Razplus uygulaması üzerinden öğrencilerin İngilizce okuma becerilerinin 

Brainpop Jr. uygulaması üzerinden öğrencinin dinleme becerilerinin 

Yourlearningplace sitesi üzerinden İngilizce çalışmalarının yürütülmesi,

Öğretmen video anlatımları ve dönütleriyle öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, 
yazma ve dinleme becerilerinin desteklenmesi, 

İlgili branş öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda sanat

Çeşitli, film, belgesel, öğretmen video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 
zaman etkinliklerine dair öneriler sunulması. 

 

Zoom üzerinden canlı ders anlatımlarının yapılması, bire bir soru çözümü, 

uygulaması üzerinden akademik becerilerin desteklenmesi, 

Normal Eğitim sürecinde okulda gerçekleşen aylık deneme sınavlarının K12Net 
ne yapılması ve jenerik karnelerinin veliler ile paylaşılması, 

orlandığı konularda bire bir 

Razplus uygulaması üzerinden öğrencilerin İngilizce okuma becerilerinin 

Brainpop Jr. uygulaması üzerinden öğrencinin dinleme becerilerinin 

inden İngilizce çalışmalarının yürütülmesi, 

Öğretmen video anlatımları ve dönütleriyle öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, 

İlgili branş öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda sanat-spor derslerinin 

Çeşitli, film, belgesel, öğretmen video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 



 

 
LİSE: 
 K12 sistemi üzerinden öğretmen çalışmalarının sürdürülmesi,
 
  K12 sistemi üzerinden verilen ödev kontrolleri s
sonuçları ile ilgili Rehberlik Biriminin veliyi bilgilendirmesi,
 
  Zoom üzerinden her kademede ve her 
ders anlatımlarının yapılması, anlat
 
  Zoom üzerinden yapılan canlı ders anlatımlarının katılımının Rehberlik Birimi 
tarafından kontrol edilmesi ve katılmayan öğrencilerin velilerinin günlük aranması,
 
  Normal Eğitim sürecinde okulda gerçekleşen aylık deneme sınavlarının K12Net 
üzerinden Online yapılması ve jenerik karnelerinin veliler ile paylaşılması,
 
  DijitalEtüt uygulaması üzerinden öğrencinin zorlandığı konularda bire bir 
desteklenmesi, 
 
  Edmodo platformu üzerinden öğrencilerin İngilizce ödevlerinin takibi ve geri dönüt 
verilmesi, 
 
  Yourlearningplace üzerinden tüm İngilizce beceri alanlarının geliştirilmesi ve 
online kütüphane, 
 
  Active Learn uygulaması ile öğrencilerin canlı İngilizce derslerinde okuma ve
dinleme çalışmalarına yönlendirilmesi
 
  Canlı bağlantılar yoluyla, öğrencilerin dijital platformda 
hazırlayıp sunması, 
 
  Çeşitli, film, belgesel, öğretmen video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 
zaman etkinliklerine dair öneriler sunulması.
 
 
 
 
 

 

K12 sistemi üzerinden öğretmen çalışmalarının sürdürülmesi, 

K12 sistemi üzerinden verilen ödev kontrolleri sonucu iki haftada bir kontrol 
sonuçları ile ilgili Rehberlik Biriminin veliyi bilgilendirmesi, 

her kademede ve her branşta öğrencilerin kurlarına göre 
latımlarının yapılması, anlatılan konu ile ilgili soru çözümü

üzerinden yapılan canlı ders anlatımlarının katılımının Rehberlik Birimi 
tarafından kontrol edilmesi ve katılmayan öğrencilerin velilerinin günlük aranması,

Normal Eğitim sürecinde okulda gerçekleşen aylık deneme sınavlarının K12Net 
ması ve jenerik karnelerinin veliler ile paylaşılması,

tüt uygulaması üzerinden öğrencinin zorlandığı konularda bire bir 

Edmodo platformu üzerinden öğrencilerin İngilizce ödevlerinin takibi ve geri dönüt 

zerinden tüm İngilizce beceri alanlarının geliştirilmesi ve 

Active Learn uygulaması ile öğrencilerin canlı İngilizce derslerinde okuma ve
çalışmalarına yönlendirilmesi, 

Canlı bağlantılar yoluyla, öğrencilerin dijital platformda sunum, dinleti, anlatımlar 

Çeşitli, film, belgesel, öğretmen video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 
zaman etkinliklerine dair öneriler sunulması. 

 

onucu iki haftada bir kontrol 

kurlarına göre canlı 
soru çözümü, 

üzerinden yapılan canlı ders anlatımlarının katılımının Rehberlik Birimi 
tarafından kontrol edilmesi ve katılmayan öğrencilerin velilerinin günlük aranması, 

Normal Eğitim sürecinde okulda gerçekleşen aylık deneme sınavlarının K12Net 
ması ve jenerik karnelerinin veliler ile paylaşılması, 

tüt uygulaması üzerinden öğrencinin zorlandığı konularda bire bir 

Edmodo platformu üzerinden öğrencilerin İngilizce ödevlerinin takibi ve geri dönüt 

zerinden tüm İngilizce beceri alanlarının geliştirilmesi ve 

Active Learn uygulaması ile öğrencilerin canlı İngilizce derslerinde okuma ve 

sunum, dinleti, anlatımlar 

Çeşitli, film, belgesel, öğretmen video anlatımları yoluyla öğrencilerin serbest 



 

 
Sayın Velimiz, 
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da belirttiği üzere öğrenciler sınava g
yüz yüze eğitim almış oldukları konulardan sorumlu olacaktır. Uzaktan eğitim 
sürecimizde de özellikle 8 ve 12. sınıfların bu konuları daha çok tekrar etmesine 
yönelik çalışmalara yoğun yer verilecektir.
 
 
Öğrencilerimizin, içinde bul
hiçbir beceri ve davranışla ilgili kaygı duymamanız adına kurumumuz telafi 
hazırlıklarına başlamıştır. Zorunlu aranın bitmesinin ardından, 
yapılacak ve her hangi bir kayıp yaşanmaması 
 
 
Bu zorunlu sürecin öğrencilerimizin sağlığını k
zamanda, en temel eğitim becerisi olan 
geliştirip, derinleştirmesi ve
bir fırsat olarak da değerlendirilmelidir. 
becerisinin velilerimiz tarafından
alan okuduğunu anlama ve işlevsel o
daha da ileri taşıyabilmek için, birinci sınıftan yedinci sınıfa ve dokuzuncu sınıftan on 
birinci sınıfa tüm kademelerde öğretmenlerimiz öğrencilerimizi bu alanlarda yoğun bir 
biçimde yönlendirecektir. 
 
 
Eskişehir Gelişim Okulları olarak, bu süreçte bize duyduğunuz güven ve verdiğiniz 
destekten dolayı teşekkür ederiz. 
paydaşlarından hiç kimse için avantajlı ya da dezavantajlı olmayan b
dönemi öğrencimiz için verimli 
öğretmenlerimizin ve okulumuzun yönlendirmelerini takip 
olduğunu öğrencimize hatırlatmanız ve tüm dünya üzerinde aynı koşulların 
yaşandığını bilmenizdir. Bu çerçevede, akadem
kaygılandıran ya da destek istediğiniz alanlarda rehber öğretmenlerimizi ve 
yöneticilerimizi arayabilirsiniz.
 
 
Sağlıklı günler dileriz. 
 
 
Not: Uzaktan eğitim dinamik bir alan olduğu için günlük olarak öğretmenlerimizden
aldığımız geri bildirimlerle her türlü gelişme yapılacaktır.
 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın da belirttiği üzere öğrenciler sınava girdikleri tarihte sadece 
yüz yüze eğitim almış oldukları konulardan sorumlu olacaktır. Uzaktan eğitim 
sürecimizde de özellikle 8 ve 12. sınıfların bu konuları daha çok tekrar etmesine 
yönelik çalışmalara yoğun yer verilecektir. 

Öğrencilerimizin, içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında kazanmaları gereken 
hiçbir beceri ve davranışla ilgili kaygı duymamanız adına kurumumuz telafi 
hazırlıklarına başlamıştır. Zorunlu aranın bitmesinin ardından, yüz yüze telafiler

ve her hangi bir kayıp yaşanmaması sağlanacaktır. 

Bu zorunlu sürecin öğrencilerimizin sağlığını koruyabilmesi için bir gerekliliktir.
en temel eğitim becerisi olan okuma ve okuduğunu anlama

derinleştirmesi ve yeni eğitim sistemine hazırlanıp adapte olabilmeleri için 
bir fırsat olarak da değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, öğrencilerimizin okuma 
becerisinin velilerimiz tarafından da desteklenmelidir. Okulumuzun merkezinde yer 
alan okuduğunu anlama ve işlevsel okur-yazarlık becerilerini öğrencilerimiz açısından 
daha da ileri taşıyabilmek için, birinci sınıftan yedinci sınıfa ve dokuzuncu sınıftan on 
birinci sınıfa tüm kademelerde öğretmenlerimiz öğrencilerimizi bu alanlarda yoğun bir 

işehir Gelişim Okulları olarak, bu süreçte bize duyduğunuz güven ve verdiğiniz 
destekten dolayı teşekkür ederiz. Öğretmen, öğrenci, okul, veli gibi eğitimin 
paydaşlarından hiç kimse için avantajlı ya da dezavantajlı olmayan b

için verimli yürütebilmek adına sizlerden beklentimiz, 
öğretmenlerimizin ve okulumuzun yönlendirmelerini takip etmeniz, bu dönemin geçici 
olduğunu öğrencimize hatırlatmanız ve tüm dünya üzerinde aynı koşulların 

Bu çerçevede, akademik, sosyal veya psikolojik olarak sizi 
kaygılandıran ya da destek istediğiniz alanlarda rehber öğretmenlerimizi ve 
yöneticilerimizi arayabilirsiniz. 

Uzaktan eğitim dinamik bir alan olduğu için günlük olarak öğretmenlerimizden
aldığımız geri bildirimlerle her türlü gelişme yapılacaktır. 

 

irdikleri tarihte sadece 
yüz yüze eğitim almış oldukları konulardan sorumlu olacaktır. Uzaktan eğitim 
sürecimizde de özellikle 8 ve 12. sınıfların bu konuları daha çok tekrar etmesine 

unduğumuz eğitim öğretim yılında kazanmaları gereken 
hiçbir beceri ve davranışla ilgili kaygı duymamanız adına kurumumuz telafi 

yüz yüze telafiler 

oruyabilmesi için bir gerekliliktir. Aynı 
okuma ve okuduğunu anlama becerisini 

yeni eğitim sistemine hazırlanıp adapte olabilmeleri için 
, öğrencilerimizin okuma 

Okulumuzun merkezinde yer 
yazarlık becerilerini öğrencilerimiz açısından 

daha da ileri taşıyabilmek için, birinci sınıftan yedinci sınıfa ve dokuzuncu sınıftan on 
birinci sınıfa tüm kademelerde öğretmenlerimiz öğrencilerimizi bu alanlarda yoğun bir 

işehir Gelişim Okulları olarak, bu süreçte bize duyduğunuz güven ve verdiğiniz 
Öğretmen, öğrenci, okul, veli gibi eğitimin 

paydaşlarından hiç kimse için avantajlı ya da dezavantajlı olmayan bu olağanüstü 
yürütebilmek adına sizlerden beklentimiz, 

etmeniz, bu dönemin geçici 
olduğunu öğrencimize hatırlatmanız ve tüm dünya üzerinde aynı koşulların 

ik, sosyal veya psikolojik olarak sizi 
kaygılandıran ya da destek istediğiniz alanlarda rehber öğretmenlerimizi ve 

Uzaktan eğitim dinamik bir alan olduğu için günlük olarak öğretmenlerimizden 


