ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
VERİMLİ UZAKTAN ÖĞRETİM KILAVUZU

Sevgili Öğrencimiz,
Üniversitemiz derslerin büyük bir bölümünü uzaktan öğretim ile yürütecektir. Uzaktan öğretimin zaman
ve mekân bağımsızlık özelliği öğrenci ve öğretim elemanlarına bazı önemli imkanlar sağlasa da bizlere
fazladan bazı görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Uzaktan öğretim biçiminde işlenecek derslerin verimli
biçimde gerçekleşmesi için çalışma ortamı, ders öncesi, ders sırasında ve sonrasında yapılması gereken
hazırlıklar, dikkat edilmesi gerekenler ve sorumluluklar hakkında geçen dönemdeki uzaktan öğretim
sürecindeki tecrübeler ve uzman görüşleri ile oluşturulan aşağıdaki birtakım önerilere uymanızı tavsiye
ediyoruz.
İyi dersler!
Derse Öncesi: Hazırlık!
➢ Yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan öğretimde de derslere düzenli olarak katılmalısın. Aktif olarak
her gün derslere katılman, derste verilen görevleri ve verilen ödevleri eksiksiz ve zamanında
tamamlaman, konuları öğrenebilmen için önemlidir.
➢ Derse katılacağın yerde güçlü bir internet bağlantısı olmalıdır.
➢ Kamera ve mikrofonunun sürücü, görüntü kalitesi ve ses seviye ayarlarını kontrol etmelisin.
➢ Mümkün olduğunca sessiz ve rahatsız edilmeyeceğin bir ortam oluşturmaya çalışmalısın.
➢ Ders için gerekli kitap, kalem ve tüm materyallerin yanında olduğundan emin olmalısın.
➢ Ders başlama saatinden en az beş dakika önce hazırlıklarını tamamlamış olarak beklemeye
başlamalısın.

Ders Sırasında: Dikkat!
➢ Derse kendi kullanıcı adın ile giriş yapmalısın. Bilgisayarına veya mobil cihazına Adobe Connect
Masaüstü/Mobil Uygulamasını indirip kurmalısın.
➢ İlk bağlantıda kameran ve mikrofonun kapalı bir şekilde derse katılmalısın, devamında gerektikçe
açabilirsin.
➢ Konuşmadan önce “söz istiyorum” butonuna basarak öğretim elemanından izin alarak söz alabilir,
sorulara cevap vermek istediğini belirtebilirsin. Böylece herkesin fikirlerini ifade edebileceği gürültüsüz
bir ortam oluşabilir.
➢ Acil durumlar dışında ders sırasında derse bağlandığın tablet veya dizüstü bilgisayarın karşısından
ayrılmamalısın.
➢ Mesajlaşma kutusundan cevap verirken, kısa ve konu ile ilgili cevaplar vermeye özen göstermelisin.
➢ Ders esnasında dersi ilgilendiren sorular dışında mesajlaşma özelliğini meşgul etmemelisin.
➢ Ders esnasında yemek yememeli veya su dışında herhangi bir içecek içmemelisin.

Dersten Sonra: Sorumluluk!
➢ Ödev ve sorumluluklarını gözden geçirmeli, günün geri kalanında yapman gereken işleri önem ve
öncelik sırasına göre planlamalısın.
➢ Zaman zaman Öğrenci Bilgi Sisteminin mesajlar bölümünü kontrol ederek ders öğretim elemanlarının
gönderdiği mesajları değerlendirmelisin.
➢ Sosyal medya öğrenci/sınıf gruplarından ders öğretim elemanlarının gönderdiği mesajları,
dokümanları değerlendirmelisin.
➢ Öğretim elemanlarının zaman zaman size vereceği haftalık, aylık, dönemlik araştırma ve uygulama
ödevleri olabilir. Bu ödevleri, size duyurulacak ödev yönergesine bağlı kalarak verilen zaman içerisinde,
biçimde ve nitelikte hazırlayarak sisteme yüklemelisiniz. Yönergeye ile uyumsuz ödevler
değerlendirilmeyebilir, mağduriyet yaşamayınız.
➢ Uzaktan öğretim sistemine bağlanamama durumlarında sistemden çıkarak tekrar bağlanmayı
denemelisiniz. Bağlanamadığınız derslerin kayıtlarını daha sonra sistem arşivinden izlemelisiniz.
➢ Sistemden kaynaklanan bağlantı sorunları nedeniyle yapılamayan derslerin telafilerine öğretim
elemanının duyurularını takip ederek katılmalısınız.

