MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
UZAKTAN EĞİTİM DERS YÖNERGESİ
Sevgili Öğrenciler,
Marmara Üniversitesi’ni kazanarak “Marmara Ailesine” katıldığınız için sizleri
içtenlikle kutlarız. 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 8.30’da online olarak
başlayacak yabancı dil hazırlık eğitim programında dikkat etmeniz gereken
hususlar aşağıda yer almaktadır. Bunlara uygun davranmanız eğitim sürecinde
başarılı olmanızı sağlayacaktır:
Dersten önce
1.

Lütfen kılık ve kıyafetinize özen gösteriniz. (Örgün öğretimde giyindiğiniz gibi
giyininiz.) Dersleri masa başında takip ediniz.

2.

Arka planınızda bulunan görselin dikkat dağıtacak bir unsura sahip
olmamasına dikkat ediniz.

3.

Ders esnasında ihtiyacınız olacak materyali hazır ediniz.

4.

Uzaktan eğitimin yapılacağı platform için gerekli hesabı oluşturunuz. (zoom,
skype, google meet, vs.)

5.

Video ve ses kalitesini kontrol ediniz.

6.

Dersin başlama saatinden 5 dk önce uzaktan eğitim alacağınız platforma
(zoom,

skype,

google

meet,

vs.)

girmiş

olunuz

ve

dersi

verecek

öğretmeninizden ‘meeting ID’ & ‘password’ ya da url linkini edininiz.
7.

YADYO Moodle’ı size gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile kullanabilirsiniz.

Ders esnasında
1.

Derslerin kaydının yapılması yasal bir zorunluluktur. Dersin kaydedildiğini
unutmayınız. Davranışlarınıza ve konuşmalarınıza dikkat ediniz.

2.

Ders esnasında su, çay, kahve dışında herhangi bir şey tüketmek yasaktır.

3.

Ders

kaydının

unutmayınız.

aynı

zamanda

yoklama

amacıyla

da

kullanılacağını

4.

İçinde bulunduğunuz ortamdaki dış sesler dikkat dağıtabileceği için soru
sormadığınız sürece sistemde “mute (sessiz)” modunda olunuz.

5.

Soru sormak istediğiniz zaman lütfen bir başka öğrencinin konuşmadığından
emin olunuz.

6.

Hocanız istediğinde kameranızı açınız.

7.

Kullandığınız platformun “chat (sohbet)” seçeneğini ders dışı amaçlar için
kullanmayınız.

8.

Her dersin süresi 40 dakika olacaktır.

9.

Ders tamamlandıktan sonra bir sonraki derse ne zaman devam edileceği
öğretim elemanı tarafından bildirecektir. Lütfen size bildirilen saatlere
uyunuz.

10. Derslerin yapıldığı esnada yerinizi terk etmeyiniz ve diğer dersler için gerekli
meeting ID, password ya da url linkini edineceğiniz platforma gidiniz.
(whatsapp, e-posta, vs.)
11. Sonraki derste katılımcıların yarısı derse girdiğinde dersin başlayacağını
unutmayınız. Vakit kaybetmeden bir sonraki derse katılınız.
Ders sonrasında
1.

Lütfen söz konusu çevrimiçi platforma ait tüm pencereleri kapattığınızdan,
platformdan tamamen çıktığınızdan emin olunuz.

2.

Ders

esnasında

soramadığınız

sorularınızı

ders

sonrasında

diğer

platformunuzdan öğretmeninize ulaştırınız.
3.

Eğitim süreci hakkında yeni bilgiler edinmek için https://ydil.marmara.edu.tr/
web sitesini sık sık takip ediniz.
Üstün başarılar, sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

MÜ-YADYO Müdürlük
01 Ekim 2020

