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isreNeur varirici
it uitti E[itim Miidrirlrigii

oaGTTna YERLENNE

ilgi : a) orta<i[retim Genel Miidtirlii[iintin l9.ll.2o2}tarihlive 83203306-10.03- E.l69642g9sayir
yans.

b)Milli Egitim Bakanh[r Yenilik ve EpitimTeknolojileri Genel Mtdtirliipiinrin 20.11.2020 tarihli
ve 70891843-48l.0l- E.17032522 sayrh yazrsr.

- Bakanh[rmrz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mtidiirltigi tarafindan ,,EBA Canl
Srnrf Uygulama Esasla," ilgi (b) yazr ile Mtidtirltilimtize bildirilmigtir.

EBA Canh Ders sisteminde yaprlan bu yeniliklerin ve uygulama esaslarma iligkin
Bakanh[rmrzrn ilgi (b) yazrsr do[rultusunda ilgenize iafh okullara gere-kii duyurunun yaprlmasr ve
uzaktan e[itim faaliyetlerinin bu esaslara gdre gergeklegtirilmesi igin geregini rica ederim.

Sayr :8.82973634-4Bt.O5-.17239259

Konu : EBA Canh Srnrf Uygulama Esaslarr

Ek: ilgi Yazr ve Eki

Da$rtrm:

Gere[i:
39 ilge Kaymakamhlrna
(39 ilge Milli E[itim Mridrirlrigii)

2s.11.2020

Levent YAZICI
Vali a.

it uitti E[itim Mridririi

Bilgi:
istanbul it vitti E[itim Mtidiirliilrine
(Orta6[retim gubesi

Din O[retimi gubesi

Mesleki ve Teknik E[itim gubesi

Ozel ESitim ve Rehberlik Hizmetleri gubesi
Temel Elitim gubesi )
Strateji Geligtirme gubesi

nbul Milli Elitim Mudurliilu (Bilgi lglem ve ElitimTeknolojileri gubesi) Bilgi :Ahmet cAN - NurcanATAER
birdirek Mah.lmran Oktem Cad NO:l Fatih/ istanbut Bi Il Koordinator yardrmcrsr _ gef
ordinator34@meb gov tr Tel: 0212/3843400 Dahili :3645 - 3644

Bu evrak gOvenli elekronik imza ile imzalamnrqtrr. https://ewaks
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Not: Mesleki Teknik Anodolu Liseleri de bu sootlere tobiidir



T.C.
vir,r.i pciriv eeraNrrGr

Yenilik ve E[itim Teknolojileri Genel Miidtrlti[ti

Sayr : 70891843-48 I .01-E. 17032522
Konu : EBA Canh Srnrf Uygulama Esaslarr

Ilgi:

20.11.2020

DAGITIM YERLENNE

ortadsretim GenelMiidtirlii$iintin 19.lt.2o2otarih ve g3203306-10.03-E. 16964289sayrh yazrsr.

Ilgi yazrd'ada belirtildi[i tizere 20 Kasrm 2020 gtintinden 04 ocak 2L2lpazartesigtintine kadar resmi ve 6zel cirgi.in egitim ile hayat uoy, olg."*e kurumlarrndaki elitim vecilretim faaliyetlerine uzaktan egitimloluyla devam 
"jit..Jm.. 

IJzaktanelitim stirecinin enverimli gekilde ilerleyebilmesi 19in ieniiit ve Egitim f"t rotoiit"ri ceriet vttiari.ltigtir..galrgmalar ve haztrhklar yaprlmigtrr' Bu kapsamia uzaktan elitim stirecinde 6[rencilerinkendi tifiretmenleriyle lhk etkillgim hafinde olarak ders yapabilmesine olanak sa[layanEBA canh Ders cizeili[inin kullanrmrna ydnelik bazr yenirikler yaprrmrgtrr:

' EBA canlr Ders cizelli[iyle, 
_Pazar gtinii harig her gtin 0g:30 - 20:20 saatleriarastnda :Tll ders yaprlabilmesini olanak sa[lanmaktadrr. 6[retmen veci[rencilerimizin aym anda sisteme getirece$i yolunlulun dalrtrlmasrmnhedeflendi$i okul seviyelerine gtire olanzimanplanlamJa., 

"[t" 
yeiatmaktaorr.

' Ekte yer alan zaman planlan; 
!::ylrksrnrfi harig ti.im seviyedeki dgrenciler iginPazartesi- cumartesi giinleri dahil her giin 9 ders olmak iizere haftaiit toplam 54EBA canrr Ders yaprrabilmesine olanak sa[ranmaktadrr.

' Lise haztthk stntflanrun Pazar harig her gtin 08:30 - 20:20 saatleri arasrndaistenilen saatte ders yapabirmesine imlan safranmrgtrr.
' Ilgi yazrda belirtilen gizelgeler esas ahnarak dersler uzaktan elitim yoluylaiglenecektir

' olrencilerim.izin sokala grkma yasalrnrn olmadr[r 13.00 - 16.00 aralll ve cumanamazt saatine denk gelen 1aman arahlrnrn dikkate alnabilmesine olanaksa[lama amactyla ilgi yanda belirtilen gtint-tit ve haftahk ders saatlerinden dahafazla ders saati saplanmrgttr. ogretmeile r ilgi yazrd,a belirtilen gizelgeleri esasalarak ders atamalannt ekte uilirtilen saat" arahklanndan istedikleri saatlereyapabilecektir.

' Mesleki ve Teknik ESitim Genel Mtidtirliiltine ba[h okullarrmrza harici canlrdersler 6zelli$ agrlmrgtrr. Harici canh Ders Jlugturulmasryla ilgili yardrm videosuve agrklamalar EBA'da ilgiri menti altrnda yer aimaktadrr.

Adres: Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:g 06560
Yenimahalle ANKARA
Elektronik Ag: yegitek meb gov tr
e-posta: funda lnce@eba gov tr

Bilgi igin:

U Funda INCE
Tel (0312)296 94 43

Faks: (0312) 213 6t 36

Bu evrak gtivenli elehronik irnza ile imzalanmlghr htt
kodu ile teyit edilebilir



Canh Dersler srasmda dfirencilerin kameralan genellikle kapal olacak, ancak
ders stiresince birkag kez olmak tizere derse odluklurr-uyr artrmak ve kontrol
amagh olarak d[retmenler, dsrencilerin kameralarm, kr.u sr.ireli agmalarmr
isteyecektir.

EBA Canh Ders ve harici canh ders atamalarr dlretmenler tarafindan yaprlacaktrr.
okul y<ineticilerimizin canh ders programlanm, zorunlu haller aigrrou rne
platformu kullamlacak gekilde olugturmalarr, siirecin izlenmesi, .uporl*-urr rr"
deperlendirilmesi agtstndan cinem arz etmektedir. Okul yrineticileri tarafindan
okullaflndaki smrf ve brang <i[retmenlerinin olugturdukian canh ders atama
raporlarr sistem iizerinden gcirtinttilenebi I ecektir.
Tiim seviyeler igin gube birlegtirmeden de ders atamasma olanak sallanacakgeligtirmeler yaprlmrgtrr; okullar igin kota slnln bulunmariaktadrr.
Ofretmenleimiz, istenmesi durumunda 4 gubeye kadar gube birlegtirme rizellifiini
kullanabileceklerdir.

EBA Canh Ders sisteminde yaprlan
duyurulmasr ve uzaktan epitim faaliyetlerinin bu
geregini rica ederim.

Ekler:

EBA Canlr Ders Zaman planlan

Dafirtrm:

Gerepi:

B Plam

Adres: Emniyet Mahallesi Mitas Sokak No:8 06560
Yenimahalle ANKARA
Elektronik A!: yegitek.meb.gov tr
e-posta: funda ince@eba gov tr

bu yeniliklerin ve uygulama esaslarrrun
esaslara grire gergeklegtirilmesi hususunda

Reha DENEIvIEQ

Bakan Yardrmcrsr

Bilgi igin:
U. funda iNCE

Tel: (03t2) 296 94 43
Faks: (0312) 213 61 36

ilgi:
A Plam

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. https://ewaksorgu meb.gov tr adresinden 82c9-cb6d-3087-a1c3-e1 E1 kodu ile teyit edilebilir



Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  3bad-ac29-3f7a-8a8f-df7a  kodu ile teyit edilebilir.
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BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 32919890-821.01-E.17322605 27.11.2020
Konu :  EBA Canlı Sınıf Uygulama Esasları
    

    

                                                            DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi :  a)  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarihli ve 83203306-10.03-                  
         E.16964289 sayılı yazısı.
         b) Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve EğitimTeknolojileri Genel Müdürlüğünün               
         20.11.2020  tarihli ve 70891843-481.01- E.17032522 sayılı yazısı.
         c) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25.11.2020 tarih ve 17239259 sayılı yazısı.

           Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 
''EBA Canlı Sınıf  Uygulama Esasları''  ilgi (b) yazı ekte gönderilmiştir. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı da ektedir.

EBA Canlı Ders sisteminde yapılan bu yeniliklerin ve uygulama esaslarına ilişkin 
   Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı doğrultusunda  yapılması ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin bu 
esaslara göre gerçekleştirilmesi  için gereğini rica  ederim.

                                                                                                                     Erol DEMİR
                                                                                                          İlçe Milli Eğitim Müdürü a.
                                                                                                                     Şube Müdürü

Ek: İlgi (a) Yazı ve Eki        
       İlgi (b) Yazı
             

Bilgi:

-Daire İçi Birimler

Dağıtım:

-Tüm Resmi/Özel Okul Müdürlükleri


