
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Değerli Velimiz, 
 

Uzaktan eğitim programımıza 30 Mart Pa
sitelerine ek olarak Zoom programı
öğretmenleriyle bu program üzerinden dersleri 
Programı kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip ediniz:
 
1) Zoom programını telefon, bilgisayar
2) Programa kayıt olunuz.  

 
Size belirtilen saatte ders katılmak için
a) Telefon üzerinden katılım sağlayacaksanız
 Öğretmenimizin size whatsap

bağlanın. 
 
b) Tablet veya bilgisayarınıza indirdiyseni
 Aktif olarak kullandığınız e-mail adresini

bağlanın.  
 

veya 
 

 Programı bilgisayarınız veya tabletinizin web sekmesinden açtıktan sonra
verdiği id veya password ile giriş yapın.
 

veya  
 

 Bilgisayarınızın/tabletinizin internet tara
öğretmenimizin size gönderdiği
 

Öneriler 
1) Sürecin sağlıklı yürümesi açısından
2) Öğrencimizin canlı ders sırasında kulaklık kullanması dersi daha verimli kılacaktır.
3) Canlı ders sırasından öğrencimizin odasında televizyon

özen gösterilmelidir. 
4) Öğrencimiz canlı yayın başlamadan 10 dk

 
NOT: Zoom üzerinden yapılacak canlı yayın ders anlatım sürecinde yaşay
sorunlarla ilgili sınıf öğretmenlerimiz, 
 

   

https://zoom.us/download

 

a 30 Mart Pazartesi itibariyle K12, morpakampu
oom programı üzerinden canlı yayın dersleriyle devam 

erinden dersleri canlı olarak interaktif bir şekilde
aşağıdaki adımları takip ediniz: 

telefon, bilgisayar (tecihimiz) ve tablet seçeneklerinden herhangi birine indiriniz

Size belirtilen saatte ders katılmak için; 
atılım sağlayacaksanız; 

pp ya da sms (mesaj) aracılığıyla gönderdiği 

indirdiyseniz; 
mail adresinize, öğretmenimizin gönderdiği linke tıkl

Programı bilgisayarınız veya tabletinizin web sekmesinden açtıktan sonra
veya password ile giriş yapın. 

tabletinizin internet tarayıcısından web üzerinden whatsapp hesabınıza bağlanarak 
gönderdiği linke tıklayın. 

sından bilgisayar veya tablet kullanmanız tercih edilmektedir.
Öğrencimizin canlı ders sırasında kulaklık kullanması dersi daha verimli kılacaktır.

rencimizin odasında televizyon ya da dikkat dağıtıcı araçlar bulunmamasına 

Öğrencimiz canlı yayın başlamadan 10 dk. önce defteri ve kalem kutusuyla hazır bulunmalıdır.

cak canlı yayın ders anlatım sürecinde yaşayacağınız 
öğretmenlerimiz, okulun bilgi işlem birimi ve rehberlik birimi sizlere destek verecektir. 

 

 
https://zoom.us/download  

12, morpakampus ve okuvaryum kaynak 
 edeceğiz. Öğrencilerimiz, 

raktif bir şekilde takip edebilecektir. 

rinden herhangi birine indiriniz. 

ılığıyla gönderdiği linke tıklayarak programa 

in gönderdiği linke tıklayarak programa 

Programı bilgisayarınız veya tabletinizin web sekmesinden açtıktan sonra, öğretmenimizin size 

dan web üzerinden whatsapp hesabınıza bağlanarak 

kullanmanız tercih edilmektedir. 
Öğrencimizin canlı ders sırasında kulaklık kullanması dersi daha verimli kılacaktır. 

ya da dikkat dağıtıcı araçlar bulunmamasına 

önce defteri ve kalem kutusuyla hazır bulunmalıdır. 

acağınız teknik sorunlar olabilir. Bu 
bilgi işlem birimi ve rehberlik birimi sizlere destek verecektir.  

 Bilgilerinize sunarız. 
 
 

 
 

 
 


