
Eğitim Modelleri ve Koç Okulu Uygulamaları

Akademik
Rehber

Ver.
2020-1 
-



2

2020 Mart’tan Günümüze
  
Dünya çapında pandemi ilan edilmesinin hemen ardından ülkemizde başlayan uzaktan 

eğitim süreci planlı, programlı ve yapılandırılmış bir uzaktan eğitim çalışmasından öte, acil 

durum yönetiminde eğitim dünyasının sürece adaptasyonu şeklinde gerçekleşti. Ağustos 

2020 itibarıyla içinde bulunduğumuz bu dönem ise bilinen ve tanımlanan “uzaktan eğitim” 

kavramını hayata geçirme zamanı olacak. Bu dönem, akademik, sosyal ve duygusal 

gelişim odaklı süreçler nezdinde uzaktan eğitim kurgu ve içeriklerini yıllarca planlamış 

programlardan, iyi örneklerden faydalanma ve uygulama süreci. Biz Mart 2020’den bu yana 

çok şey öğrendik, deneyimledik ve hazırlandık. Hem eksiklerimizden dersler çıkardık hem 

de yeni düzenin ihtiyaçlarını gözeterek gerekli hazırlıkları tamamladık.

Kendi iyi yaptıklarımızı geliştirmek, tüm dünyadan örnek almak ve uygulamak için yaz 

dönemini kesintisiz ve üretken kullandığımıza inanıyorum. Ancak, öğrenme ve gelişim 

limiti ve sonu olmayan alanlar. Yeni okul dönemi de bu öğrenme ve değişim yolculuğunun 

parçası olmaya devam edecek.

Bu değişim ve dönüşüm sadece Koç Okulu için değil, tüm eğitim kurumları için yansıtmak, 

gelişmek, karmaşık süreçleri içselleştirip, çevikliğimizi kullanmak üzere harika bir fırsat. 

Ancak, bu fırsat iki temel bileşene ayrılıyor. İlki teknik ve operasyon düzeyinde eğitim içerik 

ve uygulamalarının dijitalleşmesi, ki bunu geçen akademik yıl içerisinde belli bir düzeyde 

gerçekleştirdik; ihtiyaçlara yönelik güncellemeler ise yaz döneminde hazırlandı ve her 

zaman gündemimizde olacak. Ancak, diğer bileşen olan “eğitimin ontolojik veya varoluşal 

pozisyonlanması,” bu süreçte en az teknolojik dönüşüm bileşeni kadar ilgiyi, zamanı ve 

yatırımı hak ediyor.

Pandemi krizi ve fırsatları birlikte getirdi ve bizi şimdiden dönüştürmeye başladı. Bu 

dönüşümün altında yatan temel neden salgınla birlikte radikal bir şekilde değişen

ihtiyaçlarımız oldu. Salgın öncesi dönemde her düzlemde hakim olan şekilci ve rekabetçi 

kültür, salgınla birlikte ihtiyaçlar, bütünsel iyi olma hali, dayanışma ve ortak akıl eksenine 

kaymak zorunda kaldı. Her sektörde olduğu gibi eğitim alanında da izole pratikler ve 

kanıksanmış rutinlerin etkisiz kaldığını gördüğümüz bir dönem yaşadık. Risk analizlerinden 

karar verme süreçlerine, uygulama içeriklerinden politika geliştirmeye kadar uzanan 

yelpazede birlikte değerlendirme yapmanın ve ortak eylemler üretmenin ne denli 

rasyonel ve verimli olduğu fark edildi. En başta beşeri sermayelerimiz olmak üzere, tüm 

kaynaklarımızı tek hedefe odakladığımızda bütün zorluklara rağmen değiştiğimizi ve 

geliştiğimizi görmek gelecek için çok önemli bir deneyim ve umut ışığı.

Salgın ile birlikte yaşanan değişim odağımızı kurumlara, alışkanlıklarına ve reflekslerine 

yönelttiğimizde çıkan tablo biraz daha farklı görünüyor. Eğitim dünyası ve eğitimciler

varoluşsal olarak yaptıklarının en iyisi ve doğrusu olduğunu kanıksamaya yatkındır. İyi ve 

Prof. Dr. Murat Günel
Genel Müdür
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doğru inancı adanmışlığı, fedakarlığı ve sürdürülebilirliği beraberinde getirir. Aslında

günün sonunda da ‘kutsal meslek’ olarak da isimlendirilir. Böylesi bir epistemolojik ve 

ontolojik pozisyonlanma içinde olan eğitim dünyasının sorgulama ve değişim

yatkınlığı çok zayıftır. Ancak, yaşadığımız bu kriz bizim derin varoluşsal inançlarımızı 

kökünden sallamaya başladı. Okulu, okullaşmanın amacını, çocukların ihtiyaçlarını, 

programların kazanımlarını, sosyal/duygusal ve bilişsel gelişimi ve benzeri pek çok konuyu 

tekrar düşünmeye itti bizi. Sadece eğitim alanındaki profesyoneller değil, ebeveynler ve 

çocukları da bu sorgulamanın içinde yer aldılar.

Hem bireysel hem de kurumsal düzlemde yıllara, büyük kaynaklara ve dirençlere mal

olabilecek bir sorgu süreci doğal akışında güncelimiz oluverdi. Dolayısıyla, 

normalleştirdiğimiz ama anormal olan gerçekliklerimizi sorgulama kabiliyeti kazanmaya

başladık. Okulda okula dair pratikler, evde ebeveynlik rolleri ve sorumluluklar çocuklarda ise 

gerçek ihtiyaçlar ve yoksunluklar gündem oldu.

Önümüzde bu içgörürleri derinleştireceğimiz, becerimizi işbirliği ve dayanışma ile 

güçlendireceğimiz, yönlendireceğimiz ve sağaltacağımız bir dönem var.

Koç Okulu olarak tüm dünyadaki eğitim süreçlerindeki iyi uygulamaları yansıtan, geliştiren 

ve örnek olacak şekilde yapılandıran bir döneme başlarken Koç Okulu Ailesi’nin karşılaştığı 

tüm zorlukları çeviklik, dirayet ve dayanışmayla aşacağına inanıyorum. Odağı, gündemi 

ve gayesi çocuklar olan okulumuz, başlamak üzere olduğumuz yeni dönemde de sizlerin 

katkısına, iş birliğine, sağ duyusuna ve sebatına ihtiyaç duyacaktır. 

Bu süreçte çocuklarımızın mutlak faydası ve topluluğumuzun bağlarını güçlendirmek için 

sağladığınız özveri ve destek için ayrıca yürekten teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimize kavuşacağımız günleri heyecanla bekliyor, hepimiz için sağlıklı ve verimli bir 

eğitim öğretim yılı diliyorum.

Murat Günel
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Sunuş

12 Ağustos 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamada, 31 Ağustos 

itibarıyla tüm okulların uzaktan eğitim modeliyle eğitim-öğretim yılına başlayacağı ve 21 Eylül 

2020 tarihinde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceği belirtilmiştir. 

Koç Okulu, 2020 – 2021 eğitim-öğretim yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi 

açıklamaları ve COVİD-19 pandemisi seyrine göre farklı eğitim modelleri ve senaryolar için 

gerekli planlamaları tamamlamıştır. Bu planlamalar, tüm öğrencilerin, çalışanların ve diğer 

paydaşların ihtiyaç, güvenlik ve sağlık durumlarını gözeterek ve geçtiğimiz eğitim yılı boyunca 

gerçekleştirilen tüm geribildirim süreçlerini değerlendirerek yapılmıştır. Koç Okulu olarak 

hedefimiz uygulanacak eğitim modellerinden bağımsız olarak öğrencilerimizin bütüncül 

gelişimlerini göz önünde bulundurarak, hedeflenen kazanımlara erişimlerini öğrencilerimizin 

ilgi, istek ve ihtiyaçlarını gözeterek sağlamaktır.

“Eğitim Modelleri ve Koç Okulu Uygulamaları” rehberi, Koç Okulu’na dönüş hazırlıkları 

kapsamında uygulanması planlanan Yüz Yüze, Karma (Hibrit) ve Uzaktan Eğitim modellerine 

yönelik akademik, bilişsel, sosyo-duygusal, lojistik ve teknik donanım planlamalarını 

detaylandırmaktadır.

Okulumuzdaki sağlık, güvenlik ve hijyen tedbir ve uygulamalarını içeren “Pandemi 

Farkındalığı ve Koç Okulu Uygulamaları” rehberine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Pandemi 

seyri ve resmi açıklamalara istinaden değişebilen akademik planlar ve sağlık & güvenlik 

tedbirlerinin en güncel hallerine, Koç Okulu web sitesinde bulunan Koç Okulu’na Dönüş 

sayfasından ulaşabilirsiniz.

4

http://www.koc.k12.tr/tr/kocokulunadonus/
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2020 - 2021’de Eğitim ve Öğretim
Eğitim Modelleri 

Pandemi Süreci: Yüz Yüze Eğitim Modeli
T. C. Milli Eğitim Bakanlığı yönlendirmelerinin ve uluslararası 

kuruluşların eğitim uygulamalarının takip edildiği; Dünya Sağlık 

Örgütü, T. C. Sağlık Bakanlığı ve Koç Holding’in pandemi 

önlemleri doğrultusunda tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın 

sağlıklarını koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulandığı, okulların 

herkes için açık olduğu, öğretmenler ve öğrencilerimizin 

tamamının okulda bulunduğu modeldir. 

Uzaktan Eğitim Modeli 
Okulların T. C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime 

kapalı olması durumunda eğitim ve öğretimin uzaktan devam 

ettiği modeldir. Bu modelde anasınıfı ve ilkokul için yaş grubu 

özelliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmiş haftalık 

ders programları uygulanırken, ortaokul ve lise için yüz yüze 

eğitim için oluşturulmuş haftalık ders programı çevrimiçi olarak 

yapılacaktır. Tüm seviyelerde rutinde planlanmış etkinlikler ve 

toplantılar çevrimiçi olarak devam edecektir. 

Karma (Hibrit) Model 
Öğrencilerimizin okula seyreltilmiş olarak gelebilmelerine 

yönelik, Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitim Modeli’nin karma 

(hibrit) olarak uygulandığı modeldir. Okuldaki ve sınıflardaki 

toplam öğrenci sayılarının seyreltilmesine yönelik farklı 

biçimlerde uygulanabilecek bu modelde öğrencilerimiz haftanın 

belirli günlerinde okulda derslerine devam ederken, diğer 

günlerde ise evlerinden dersleri takip ederler. 

+



6

Eğitim Senaryoları

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak okulların açılışı ve işleyişi ile ilgili karara 

istinaden, her üç model için de gerekli kurgular yapılmış ve hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Okulun karma (hibrit) modelde eğitim vermesi durumunda, okul içinde bulunacak öğrenci 

sayısı sınıflar ya da seviyeler bazında bölünerek azaltılacak şekilde farklı senaryolar çalışılmış 

ve seviye bazında ders programlarına uygun şekilde hazırlanmış durumdadır. Gerektiği 

durumda hangi seviye ve sınıfların hangi gün okulda olacağı ile ilgili bilgilendirme velilerimizle 

paylaşılacaktır. 

Koç Okulu ve Uzaktan Eğitim

2019 - 2020 eğitim yılının Mart ayında eğitim kurumlarının kapanmasıyla yayımlanan 

Koç Okulu Uzaktan Eğitim Yaklaşımı dokümanı, 2020 - 2021 eğitim yılı için farklı eğitim 

modellerine göre güncellenmiş olup; dokümana bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Koç Okulu Uzaktan Eğitim süreçlerinde:

• Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, alan uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve teknoloji 

ekiplerinin bilimsel, kapsayıcı ve bütünsel bakış açısıyla,
• K12 bütünlüğünde, 3 okulun farklılaşan ihtiyaçlarını gözetmeyi, (öğrencilerimizin yaşı, 

akademik hazır bulunuşu, beklentileri, dikkat süreleri, sosyal ve duygusal becerileri vb.)

• Öğrencilerimizin iyi olma halini önceliklendirerek, veli ve öğretmenlerimizin içgörülerini 
dikkate almayı,
• Öğrencilerimize okuldan uzakta iken de sosyal ve duygusal beceriler, bilişsel beceriler ve 
fiziksel beceriler kazandırmaya devam etmeyi,

• Öğrencilerimiz için öğrenmeyi etkili bir şekilde devam ettirip, öğrencilerimizin okul ile 
uzaktan da olsa bağ kurmalarını sağlamayı,

• Bunlarla beraber, geçirmekte olduğumuz süreçle ilgili psikososyal destek mekanizmasına 

katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

http://www.koc.k12.tr/wp-content/uploads/2020/08/Koc%CC%A7-Okulu-Uzaktan-Eg%CC%86itim-Yaklas%CC%A7%C4%B1m%C4%B1-Agustos-2020.pdf
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Koç Okulu Uzaktan Eğitim Yaklaşımımızın hayata geçebilmesi 

adına, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için belirsizliklere 
karşı hazırlıklı olmak amacıyla, okulumuzun eğitim kalitesini 
çevrimiçi ortama aktarma çalışmalarını K12 bütünlüğünde 

sağlamak için Dijital Dönüşüm Projesi başlatılmıştır. 

Dijital Dönüşüm Projesi’nin ana hedefi; pandemi vb. süreçlerin 

gerektirdiği eğitim koşullarına karşı hazırlıklı olabilmek 

ve öğrencilerimizin öğrenme deneyimi kalitesini uzaktan 

eğitim sürecinde de koruyarak Koç Okulu standartlarına 

dönüştürmektir. 

Dijital Dönüşüm Projesi’nde okul müdürleri, müdür yardımcıları, 

Kurumsal Planlama ve Değerlendirme Departmanı ve bölüm 

başkanları ile birlikte; projeye katkı sunmak isteyen gönüllü 

115 öğretmen görev almıştır. Oluşturulan çalışma gruplarında 

okulun olası bir uzaktan eğitim senaryosunda ihtiyaç 

duyabileceği teknik ve operasyonel tüm altyapı ve süreçler 

çalışılmış, çalışma gruplarının çıktıları akademisyenler tarafından 

değerlendirildikten sonra alınacak aksiyonlara karar verilmiş ve 

bu kapsamda birçok uygulama hayata geçirilmiştir.
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Teknolojik Süreçler

Uzaktan Eğitim Araçları ve Platformları
Yüz yüze, karma (hibrit) veya uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı 

teknik donanım ve platformlar aşağıda okul bazlı olarak belirtilmiştir.

 

*Logoların üzerlerine tıklayarak ilgili araç/platformun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayar
/Tablet

Akıllı Tahta

Kamera Sistemi

Kulaklık

Bulut Depolama
Sistemi

Çevrimiçi Ders
Platformu

Sistemi

ve

Platformlar

Donanımlar

UzaktanOkulda Karma (Hibrit)

Ana
Sınıfı

&

https://cloud.google.com/
https://cloud.google.com/
https://zoom.us/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://web.seesaw.me/
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*Logoların üzerlerine tıklayarak ilgili araç/platformun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayar
/Tablet

Akıllı Tahta

Kamera Sistemi

Kulaklık

Bulut Depolama
Sistemi

Çevrimiçi Ders
Platformu

Sistemi

ve

Donanımlar

UzaktanOkulda Karma (Hibrit)
Ortaokul

Platformlar

Donanımlar

https://cloud.google.com/
https://cloud.google.com/
https://zoom.us/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
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*Logoların üzerlerine tıklayarak ilgili araç/platformun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayar
/Tablet

Akıllı Tahta

Kamera Sistemi

Kulaklık

Bulut Depolama
Sistemi

Çevrimiçi Ders
Platformu

Sistemi

ve

Donanımlar

UzaktanOkulda Karma (Hibrit)
Lise

Platformlar

Donanımlar

https://cloud.google.com/
https://cloud.google.com/
https://zoom.us/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://www.managebac.com/
https://www.managebac.com/
pearsoned.com
https://kognity.com/our-subjects/ibdp/
https://www.raunt.com/
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Canlı Yayın Ders Sistemi

Koç Okulu dijital dönüşüm projesinin bir çıktısı olarak, karma 

(hibrit) veya uzaktan eğitim senaryolarının gerçekleşmesi 

durumunda okulda eğitim gören öğrenci ile evde eğitim gören 

öğrencinin aynı anda dersi dinlemesini ve benzer senkron eğitim 

deneyimleri yaşamasını sağlamak üzere, tüm sınıflara canlı ders 

sistemi kurulmuştur. Bu şekilde, öğrencilerin bir kısmı fiziksel 

olarak okulda derse katılırken, sınıfın diğer kısmı evden çevrimiçi 

olarak derse katılım sağlar. 

Çevrimiçi Kütüphane

Kütüphane web sitemiz Libguides altyapısı ile hizmet verecektir. 

Libguides web sayfasından basılı kitaplarla ilgili katalog 

taraması, uzatma, ayırtma gibi işlemler yapılabileceği gibi 

abone olunacak ve açık erişimli elektronik kaynaklar ile binlerce 

dijital kaynağa erişim sağlanabilecektir. Ayrıca Libguides ile, 

içerikler ve araştırma rehberleri hazırlanarak öğrencilerimizin 

ödevlerinde/araştırmalarında 7/24 faydalanabilecekleri bir 

referans merkezi olacaktır.

https://kocschool.libguides.com/anasayfa
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Akademik Program

Öğrencilerimizin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra, K12 bütünlüğünde 

belirlenmiş olan Koç Okulu kazanımları esasında, sahip oldukları potansiyeli ortaya 

koyabilecekleri ve bunun üzerine çıkabilecekleri; bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel 

gelişimlerini esas alan bütüncül bir müfredat ile, güvenli ve olumlu bir okul ikliminde eğitim 

görmeleri önceliğimizdir. Okula dönüş süreçlerindeki farklı modellerde ders içerikleri bu 

kapsamında geliştirilmiş ve güncellenmiştir. Buna göre ders içeriklerinin planlanması, 

uygulanması, ölçme ve değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve öğrencinin ihtiyaç 

duyduğu gerekli gelişim desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. 

Koç Okulu Dijital Dönüşüm Projesi’nin bir çıktısı olarak, ders müfredatlarının dijital ortamda 

tasarlanması ile ilgili “Atlas Rubicon Müfredat Planlama Platformu” programı kullanılmaya 

başlanmıştır. Tüm eğitim modellerine yönelik senkron ve asenkron ders içerikleri bu bağlamda 

planlanmakta ve gerekli online ders içerikleri üretilmektedir.

Farklı modellere uygun olarak okulda asenkron derslerin video içeriklerinin üretimine 

yönelik teknik altyapı ve donanımlar tamamlanmış olup, Green-box donanımlı video çekim 

stüdyoları uzaktan eğitim veya karma (hibrit) modellerde kullanılmaya hazırdır.

Uzaktan eğitim ve karma (hibrit) modellerde öğrenci etkileşimini (sınıf içi etkileşim, 

disiplinlerarası etkileşim, ölçme & değerlendirme süreçlerinde etkileşim, grup çalışması 

gibi asenkron süreçlerde etkileşim vb.) geliştirmek üzere çeşitli araçlar tanımlanmış, eğitim 

süreçlerine entegre edilmiştir. 

Tüm modellerde öğrencilerimizin okul yaşantısında varlığını sürdüren, okul işleyişimizin bir 

parçası olan tüm rutinlerimizin sürdürülmesi ve korunması esasıyla planlamalar yapılmıştır. 

Akademik programların pandemi koşullarına uygun bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, yüz 

yüze eğitim modelinde öğrencilerin açık havada ve okul bahçelerinde eğitim görebilecekleri 

açık derslik uygulamaları hazırlanmıştır. 

12
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Diğer Süreçler

Ders Dışı Etkinlikler

Tüm ders dışı etkinlikler ve kulüpler, uzaktan eğitim süreçlerinde 

çevrimiçi devam edecektir. Karma (hibrit) modelin uygulanması 

durumunda canlı yayın sistemleri üzerinden gerekli buluşma 

ve etkinlikler gerçekleşecektir. Yakın temas gerektiren kulüp 

çalışmaları ve okul sonrası etkinlikler karma (hibrit) veya yüz yüze 

eğitim modellerinde pandemi seyrine göre kurgulanacaktır.  

Törenler

Üç eğitim modelinde de akademik takvimde belirtilen tüm 

törenler çevrimiçi gerçekleştirilecektir. 

Devamsızlık Takibi

Yüz yüze, karma (hibrit) veya uzaktan eğitim modellerin 

hepsinde, öğrencilerimizin MEB yönetmelikleri gereği okula 

devam zorunluluğu bulunmakta olup, devamsızlıklar 2019 -2020 

eğitim yılının uzaktan eğitim süreçlerinde gerçekleştiği şekilde 

takip edilecektir. 

Ölçme & Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme süreçleri T. C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

açıklamalarına uygun bir şekilde düzenlenecek, uzaktan 

eğitim veya karma (hibrit) modellerin kullanılması durumunda, 

değerlendirme süreçleri sınıf ve seviye bazında farklı araçlar 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu araçlar Dijital Dönüşüm 

projesi kapsamında planlanmış, ders planlarına yansıtılmıştır. 
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Öğrencilerin akademik gelişim süreçleri, öz değerlendirme, 

çoktan seçmeli test, yazma etkinlikleri, çıkış kartları, quiz, gözlem 

formları, akran değerlendirme formları, deney raporları, grup 

ve bireysel çalışma raporları, anket, grup/bireysel proje temelli 

çalışmalar, örnek olay çalışması,  dijital portfolyo, ürün kontrol 

listesi, podcast/film/poster/sunu hazırlama,  oyunlaştırma, 

kavram haritası vb. ders içeriğine uygun olanlar aracılığıyla 

zümreler tarafından titizlikle takip edilebilecektir. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü tarafından 

öğrenci ve velilerimizin pandemi sürecinde normalleşme, 

güçlenme, bağların yeniden kurulması ve geleceğe umutla 

bakma gibi temel psikososyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir 

destek programı hazırlanmıştır. Alanında öncü akademisyenlerin 

seminerleri ile desteklenecek bu program öğrenci ve 

öğretmen ayağı ile birlikte veli ayağı da bulunacak biçimde 

planlanmaktadır.  

Psikososyal desteğin yanı sıra velilerin ebeveynlik becerilerini 

desteklemek ve bu dönemde çocuklarının gelişimine verdikleri 

desteğin niteliğini artırmaya yönelik geçmiş yıllarda yapılan 

Ebeveyn Akademisi programı çevrimiçi olarak devam edecektir. 

Okulumuz uzmanları tarafından özellikle öğrenmenin bilişsel ve 

ruhsal temelleri, öğrencinin öğrenme sürecini destekleme ve 

motivasyon gibi konular üzerinde çalışılacaktır.

 Uygulanacak modelden bağımsız olarak ders öğretmenleri, 

müdür yardımcıları ve seviye psikolojik danışmanları öğrencilerin 

sosyal-duygusal gelişimlerine yönelik koordinasyon içinde 

çalışacaklardır.
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Yurt içi ve Yurt dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümlerimiz ise, 

çevrim içi toplantılarla öğrencilerimize ve velilerimize destek 

vermeye devam edecektir.

Okul - Veli İş Birliği

Öğrencilerimizin bütüncül gelişimlerini takip etmek ve 

öğretmenlerimizin gözlemlerini, değerlendirmelerini paylaşmak; 

velilerimizin görüşleri ve gözlemleri kapsamında bilgi edinerek 

ortak bir yol haritası belirleyerek öğrencilerimizin üstün yararını 

gözetmek en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda okulumuzda 

kayıt ve uyum sürecinden başlamak üzere farklı amaçlara yönelik 

çeşitli veli toplantıları ve öğrenci/veli/öğretmenleri de sürece 

dahil eden izleme/değerlendirme çalışmaları yapılandırılmıştır. 

Genel Veli Bilgilendirme Toplantıları, Seviye ve Sınıf Bazlı Veli 

Bilgilendirme Toplantıları, Veli Buluşmaları, Veli Seminer ve 

Eğitimlerinin çevrimiçi olarak yürütülmesi planlanmaktadır. Bu 

süreçte öğretmenlerimizle randevulu görüşme sistemi çevrimiçi 

uygulanacaktır.  Akademik takvimde belirtilen veli toplantılarının 

yanı sıra seviye bazlı veli buluşmalarının tarihleri ayrıca 

duyurulacaktır. 
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Öğrenci ve Veli Beklentileri & Hatırlatmalar

Uzaktan Eğitim sürecinin tüm paydaşlarımız için en faydalı olacak şekilde yürütülebilmesi 

amacıyla öğrencilerimizden/velilerimizden beklentilerimiz ve onlara hatırlatmalarımız 
hazırlanmış olup, aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

• İlkokul Öğrenci/Veli Beklentileri/Hatırlatmaları

• Ortaokul Öğrenci/Veli Beklentileri/Hatırlatmaları

• Lise Öğrenci/Veli Beklentileri/Hatırlatmaları

İletişim

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin ve velilerimizin irtibat kurması gereken durum ve 

ilgili kişiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Okulun uzaktan eğitim planları ve pandemi süreci uygulamaları ile ilgili tüm güncellemeler 

okul web sitesinden takip edilebilir. Ayrıca, Koç Okulu (@kocokulu) Instagram hesabında 

yoğunluklu olmak üzere, Facebook ve Twitter hesaplarında okul ile ilgili anlık paylaşımlar ve 

duyurular yapılmaktadır.

http://www.koc.k12.tr/tr/uzaktan-egitim-sureci-beklenti-ve-hatirlatmalar/
http://www.koc.k12.tr/tr/uzaktan-egitim-sureci-beklenti-ve-hatirlatmalar/
http://www.koc.k12.tr/tr/uzaktan-egitim-sureci-beklenti-ve-hatirlatmalar/
http://www.koc.k12.tr/tr/
https://www.instagram.com/kocokulu/
https://www.facebook.com/vkvkoio/
https://twitter.com/KocSchool



