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23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim başladı.  

Eğitim teknolojilerini yakından takip eden öğretmenler olduğu gibi, bu süreçte yeni 

tanışan birçok öğretmenimiz olduğunu da biliyoruz. 

Khan Academy 2008 yılından beri uzaktan eğitim için kullanılıyor. 

 Khan Academy için bugüne kadar 190 ülkede ve 41 dilde verdiği 5 milyardan fazla 

 ders ile dünyanın en büyük online eğitim platformu diyebiliriz. Kar amacı gütmüyoruz 

 ve fırsat eşitliği ilkesiyle tüm içerik ve öğretmen araçlarımızı tamamen ücretsiz 

 olarak kullanımınıza sunuyoruz. 

İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda, öğretmen ve öğrenciler ilk kez uzaktan 

eğitim deneyimi yaşıyor olabilirler, Khan Academy olarak biz de elimizden geldiğince 

destek olmak için yanınızdayız. 

Khan Academy kullanılan binlerce sınıftan aldığımız geribildirimler ve deneyimlerimiz 

doğrultusunda öğretmenler için 7 maddede uzaktan eğitim sürecinde işlerine 

yarıyabileceğni düşündüğümüz iyi uygulama örnekleri ve önerilerimizi derledik. 

UZAKTAN EĞİTİM 



- İşin doğrusu, uzaktan eğitim için istediğiniz kaynağı kullanabilirsiniz. Yine de 

Khan Academy’nin sunduğu birkaç faydayı hatırlatalım istedik: 

- Khan Academy, öğrencilerinize her zaman ücretsiz destek sağlar. 

- Belirleyeceğiniz konu ya da kazanımları teslim tarihi belirterek seçeceğiniz 

öğrencilere ya da tüm sınıfa ödev verebilirsiniz. 

- Öğrenciler alıştırmaları çözdükten sonra gerçek zamanlı geribildirim alırlar. 

- Öğrencilerinizin gelişimini her an her yerden takip edebilirsiniz. 

- Okullar açık olduğunda da kullanabilirsiniz! 

- Khan  Academy, öğrencilerinize nerede olurlarsa olsunlar, her yerde ücretsiz 

destek sağlar.  

- Bilgisayar şart değil, akıllı telefon ya da mobil cihazlarla da öğrenebilirler. 

- Eğitim içeriğimize 41 dilde ulaşabilir ve ücretsiz olarak faydalanabilirler. 

Uzaktan eğitim için neden Khan Academy’yi kullanayım? 
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1. İletişimi ihmal etmeyin 

Öğretmenler için önerilerimiz: 



- Eğer online ortamda bir araya gelebiliyorsanız, mutlaka yapın 

- Hangouts gibi ücretsiz uygulamalarla sınıfınızı bir araya getirebilir, onlara online ortamda canlı 

ders anlatabilir ya da anlattığınız konuları kaydederek sonradan izlemelerini sağlayabilirsiniz. 

- Öğrencilerinize yanlarında olduğunuzu hissettirin 

- ClassDojo gibi uygulamalara onlara mesaj göndererek ihtiyaçları olduğu anda yanlarında 

olduğunuzu hatırlatın. 

- Öğrencilerinize onları göremediğiniz için üzgün olduğunuzu, her birini teker teker özlediğinizi ve 

en kısa zamanda yeniden bir araya gelmeyi dört gözle beklediğinizi söyleyin! 

- Geribildirim verin 

- Öğrencileriniz gelişimleri ve performansları hakkında sizden geribildirim bekliyorlar.  

- Onlara düzenli gerbildirim verin ki uzaktan eğitim sürecinin yapıcı olduğunu, önemini ve 

kendilerini geliştirdikleri bir süreç olduğunu hissetsinler. 

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin, öğretmenlerinin yönlendirmesine her 

zamankinden daha çok ihtiyaçları var. 



- Uzaktan da olsa, online işbirliği ve akran öğrenmesi vazgeçilemez 

- Google Docs ve Google Slides gibi araçlar öğrencilerin online ortamda birlikte 

çalışmalarını sağlar ve dersleri için etkileşim içinde olmalarını destekler. 

- Farklı yerlerde de olsalar birlikte çalıştıklarını ve yalnız olmadıklarını hissetmek 

öğrencilere pozitif motivasyon sağlayacaktır. 

- Velilerle iletişim 

- Birçok ebeveyn de evden çalışıyor. 

- Eğer zaman ayırabilirseniz, öğrencilerin ailelerine de ulaşarak haftada bir kez, çok 

kısa da olsa öğrenmeye devam ettiklerin söyleyin ve başarılarına dair bilgi paylaşın. 

- Velilere, uzaktan eğitim sürecinde çocuklarını desteklemelerinin çok önemli 

olduğunu hatırlatın ve onlara da süreçteki katkıları için teşekkür edin. 

Öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimi destekleyin ve veliler ile olan iletişiminizi 

devam ettirin. 



- Birlikte daha  güçlüyüz! 

- Şu anda tüm dünyanın sağlık konusundaki sorunu ve yaşadığı zorluklar ortak 

olduğu gibi, uzaktan eğitim sürecine de sizinle aynı zorlukları yaşayan ve adapte 

olmaya çalışan yüzbinlerce öğretmen ve eğitimci var.  

- Yalnız değilsiniz, yardım istemekten çekinmeyin ve yardım etmekten geri 

durmayın. 

- Öğrencilerinizle iletişim kurmak için kullandığınız araçları, okulunuzdaki diğer 

öğretmenler ile iletişim halinde kalmak için de kullanabilirsiniz. 

- Öğrencilerinize dayanışma ve işbirliği ile rol model olun. 

Diğer öğretmenlerle ve okul yöneticileriyle iletişiminizi sürdürün 
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2. Sınıfınız için en uygun 
dijital araçları seçin ve 

değiştirmeyin. 
 

Öğretmenler için önerilerimiz: 



Öğrencilerinizin ihtiyaçlarına en uygun dijital araçları seçin 

- Eğer işe yarıyorsa, kullanmaya  devam  edin 

- Halihazırda sınıfınızda kullandığınız dijital araçlar varsa, onları kullanmaya devam edin. 

- Öğrencilerinizin kullandığı ve alışık olduğu araçlar varsa, onları kullamaya öncelik verin.  

- Eğer yeni bir dijital araç kullanacaksanız, sınıfınızın koşulları ve öğrencilerinizin 

ihtiyaçları doğrultusunda seçiminizi yapın. 

- Sınıfınızdaki öğrencileri kimse sizden daha iyi tanıyamaz. Onun için hem öğrencilerinizin 

bireysel durumları, hem de sınıf şartlarını göz önünde bulundurarak kendiniz ve 

öğrencilerinizin en kolay kullanabileceğini düşündüğünüz araçlara yönelin. 

- Her gün ya da her hafta yeni dijital araçlar denemeyin ya da bir süre ara verin.  

- Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yeni konuları öğrenmeye odaklanmaları, yeni 

araçları kullanmaya odaklanmalarından daha önemli! 
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3. Haftalık ve günlük 
programınız net olsun 

Öğretmenler için önerilerimiz: 



- Öğrencilerinizin ders çalışma saatleri ve onlarla online ortamda bir araya 

geleceğiniz saatler için net ve kesin bir program hazırlayın ve öğrencilere 

bildirin 

- Böylelikle okuldaki düzenin bir benzerini sürdürebilir ve disiplinden 

vazgeçmediğinizi gösterebilirsiniz. 

- Günlük ve haftalık programlar sadece öğrenciler için değil, sizin için de 

önemlidir çünkü kendi düzeninizi orturtmanıza da yardımcı olur. 

- Konu anlatımı yapacağınız, öğrencilerinizle bir araya geleceğiniz, velileri ya da 

öğretmen arkadaşlarınızı arayacağınız zamanlar da belli ve net olsun. 

- Öğrencilerinizin programını çok kalabalık yapmamaya özen gösterin. 

Programı kısa kısa parçalar halinde yapmaya çalışın 

- Bu süreç herkes için bir alışma süreci, duygu durumunu da düşünün. 

Program yapın ve programa uyun…. Biliyoruz, söylemesi yapmaktan daha kolay. 
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4. Kişiye özel öğrenmeyi 
destekleyin 

Öğretmenler için önerilerimiz: 



- Öğrenciler evde geçirdikleri zamanı  kişisel eksiklerini kapatmak ya da yeni 

konuları keşfetmek için değerlendirebilirler 

- Uzaktan eğitim süreci ustalaşarak öğrenme yaklaşımı ile sınıfın gerisinde kalan 

öğrenciler için geçmişten gelen eksiklerini telafi edebilmeleri adına önemli bir 

fırsat olabilir. 

- Uzaktan eğitim, sınıfı seviyesinin ilerisinde olan öğrencilerin yeni konuları 

keşfetmesi ve öğrenmeye devam etmesi için de önemli bir fırsat olabilir. 

- Khan Academy öğrencilerin seviyelerini tespit ederek onları ustalaşmak 

istedikleri konularda yönlendirebilir. 

Öğrencilerin kendi zamanlarında, kendi ilgileri doğrultusunda öğrenmeye devam 

etmeleri ve hayat boyu öğrenme kavramını içselleştirebilmeleri için onları destekleyin 
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5. Öğrencilerinizi motive 
etmeye özen gösterin 

Öğretmenler için önerilerimiz: 



- Net hedefler belirleyin ve mümkünse öğrencileri de sürece dahil edin 

- Öğrencilerin kendi kişisel hedeflerini belirlemelerine yardımcı olun. 

- Sınıfın ortak hedeflerini belirlerken öğrencilerin fikrini de alın. 

- Öğrenci ve velileriyle nihai hedefleri mutlaka paylaşın. 

- Başarıyı ödüllendirin, motivasyona her zamankinden daha çok önem verin. 

- Her hafta en büyük ilerlemeyi gösteren öğrenci ya da öğrencileri takdir 

ettiğinizi göstermek için ufak süprizler hazırlayın. 

- En çok çaba gösteren öğrencileri düzenli olarak sınıf ile paylaşın ve onları 

desteklediğinizi gösterin.  

- Dijital sertifikalar ya da çekeceğiniz ufak bir tebrik videosu bile onları 

motive edecektir. 

- Oyunlaştırma mekanizmalarından faydalanın, süreci keyifli hale getirmeye 

çalışın. 

 

Uzun süre evde olunca, öğrenme motivasyonunu korumak kolay olmayabilir 
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6. Duygu durumunu göz 
önünde bulundurun 

Öğretmenler için önerilerimiz: 



- Öğrencilerin düşünce ve deneyimlerine önem verin 

- Uzaktan eğitimin başarılı olması için öğrencilerin süreci benimsemeleri ve 

duygusal durumlarının öğrenmeye hazır olması önemlidir. 

- Öğrencilerinize uzaktan eğitimle ilgili düşünceleri ve o ana kadarki 

deneyimlerini paylaşabilecekleri ödevler verebilirsiniz. 

- Öğrencilerinizin diğer öğrenciler ile ilgili geribildirim verebilecekleri ya da 

birbirlerinin ilerlemelerini akran gözüyle değerlendirebilecekleri çalışmalar 

yapabilirsiniz. Her öğrenciye sürece dahil olduğunu hissettirmeye çalışın. 

- Olumlu bir uzaktan eğitim deneyimi için olumlu duygular yaratmaya çalışın 

- Kısa emailler ya da ClassDojo gibi araçları hem öğrencilerinizin başarılarını 

kutlamak için  kullanabilir, hem de kendi aralarında birbirlerini tebrik etmeleri 

için kullanmaya teşvik edebilirsiniz. 

- Eğitimin sınıf etkileşimi ayağını unutmalarına izin vermeyin. 

Uzaktan eğitim sadece müfredatın dijital ortamda aktarılması değildir 



- Kendinize ve öğrencilerinize karşı dürüst olun 

- Zor bir dönemden geçiyoruz ve hiçbirimiz daha önce mevcut şartlar altında 

sürdürmeye çalıştığımız gibi bir eğitim deneyimi yaşamadık. 

- Kimse sizden bir anda uzaktan eğitim uzmanı olmanızı beklemiyor. Bu 

süreçte öğretmenler de öğrenciler kadar çok yenilikle karşılaşıyor ve 

öğreniyor. 

- Eğer zorlanıyorsanız, bu durumu öğrencilerinize rol model olmak için 

kullanabilir, ben de sizin gibi zorlandım ama biraz çaba ile öğrendim ve 

başardım diyebilirsiniz! 

- Kendinizi öğrencilerin öğrenme serüvenlerindeki kılavuzları, destekçileri, 

mentor ya da koçları olarak görmeye çalışın. 

- Asli göreviniz artık bilgi aktarmak değil, bunu kabullenin. 

 

Uzaktan eğitim sadece müfredatın dijital ortamda aktarılması değildir 

Ve öğretmenler için bu göründüğünden çok daha zor bir süreç olabilir! 
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7. Gerçekçi olun, basit 
düşünün, kolaylaştırın: Az 

daha fazla olabilir  

Öğretmenler için önerilerimiz: 



- Az daha fazladır: Temel kavram ve bilgilere odaklanın, küçük parçalarla aktarın 

- Öğrencileriniz için en önemli kazanımlar, kavramlar ve beceriler hangileri? 

- Bazen az daha çoktur. Uzaktan eğitim deneyimini komplikeleştirmek değil, 

basitleştirmek verimliliği artırabilir. 

- İlk zamanlarda her zamankinden biraz daha özet ve genel bilgilere odaklanın. Bu 

bilgileri küçük parçalar halinde aktarın, böylece öğrencileriniz anladıklarını ve 

uzaktan eğitimde başarılı olduklarını hissedecekler. 

- Öğrencilerinizin kendi zamanlarında becerilerini geliştirebilmelerine imkan tanımak 

için onlara haftalık ödevler ya da orta vadeli grup projeleri verin. 

- Khan Academy’de seçeceğiniz konu ve becerilere göre interaktif ödevler ve konu 

ustalığı görevleri verebilirsiniz. Ayrıca kısa ders videoları da öğrencilerin sıkılmadan 

konu anlatımlarını takip etmeleri için işinize yarayabilir. Kütüphanemize göz atmaya 

ne dersiniz? https://tr.khanacademy.org ya da sadece videolar için 

https://www.khanacademy.org.tr  

Gerçekçi olun, olağanüstü şartlarda eğitim verirken olabildiğince 

basit düşünün 

https://tr.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org.tr/


Unutmayın, öğrencileriniz 
için tüm bunları ve daha 
fazlasını yapabilecek tek 
kişi sizsiniz! 

Sağlıklı günler, 

Başarılar ve kolaylıklar dileriz!  

 
KHAN ACADEMY 

tr.khanacademy.org 

khanacademy.org.tr 

 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us

