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 1. BÖLÜM: ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMDE BAŞARI STRATEJİLERİ 

Güvenlik 

Şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Kendinizin ve başkalarının kişisel bilgilerini dikkatle muhafaza edin. 

Çevrimiçi kanalı kullanmanız bittiğinde her zaman çıkış yapın. Kamerayı nasıl kullandığınıza dikkat edin. 

Planlanmış çevrimiçi dersler sırasında kameranızı açık bulundurmalısınız. Ders aralarında ve dersler 

bittikten sonra kameranızı kapatmayı unutmayın. İzin almadan seansları kaydetmeyin, ekran görüntüsü 

almayın veya fotoğraf çekmeyin. 

Öğrenme Alanınız 

Güvenli, rahat, sessiz ve güvenilir İnternet bağlantısı olan bir çalışma alanınız olsun. Burası sizin 

“sınıfınız” olacak. Dış mekanlardan ve kalabalık yerlerden kaçının. Çevrenizdeki insanlardan mümkünse 

dersler boyunca sizi yalnız bırakmalarını isteyin. Kablosuz İnternet kullanıyorsanız, çalıştığınız bilgisayar 

ile modem arasındaki mesafenin video konferansları destekleyecek kadar yakın olduğundan emin olun.  

Topluluk Oluşturun  

Çevrimiçi öğrenim grupları da sınıflar kadar topluluk özelliğine sahip olabilir. Çevrimiçi ortamlarda 

öğretmenleriniz ve sınıf arkadaşlarınızla elinizden geldiğince etkileşim içinde olun.  

Teknoloji 

Kullanılan teknolojiyi anlayın. Sonraları sorun yaşamamak için bu teknolojiye şimdiden alışın. Teknik 

sorunlarınız olursa destek istemek için beklemeyin. Hemen yardım isteyin.  

Basılı Metinlerden ve İndirilebilir Kaynaklardan Faydalanın 

Öğretmenleriniz ders malzemelerinin dijital kopyalarının bağlantılarını sizinle paylaşacaktır. Bunların 

tümünü indirin ve basılı malzemelerden çalışmak size rahat geliyorsa çıktılarını alın.  

Çalışmalarınızı Tamamlayın  

Ödev ve görevleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Gerekiyorsa kendiniz için haftalık bir plan 

yapın. Bütün ödev ve projeleri tamamlayın ve zamanında teslim edin. Öğretmenlerinizden geç 

teslimleri kabul etmelerini talep etmeyin çünkü bu onların süreci yönetmelerini zorlaştıracaktır. 

Tartışmalara katılın ve görevleri tamamlayın. İntihalden kaçının.  

Yardım İsteyin 

Kendi başınıza üstesinden gelemediğiniz akademik ya da teknik sorunlarınız olduğunda ya da 

anlamadığınız sorunlarla karşılaştığınızda öğretmenlerinizle veya uzaktan eğitim yöneticileriyle 

bağlantıya geçip daha fazla bilgi veya açıklama talep etmekten çekinmeyin. Onları yüz yüze 

göremeseniz de onlar size yardım etmek için iletişime açık olacaktır.  

 

 



 

 

 2. BÖLÜM: İNTERNET ETİĞİ VE DİJİTAL VATANDAŞLIK 

Çevrimiçi sınıf aslında gerçek bir sınıftır ve öğrencilerin bu ortamda sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile 

iletişim kurarken belli davranış ilkelerine uymaları beklenir. Çevrimiçi davranış ve etkileşime yönelik bu 

ilkeler bütününe İnternet Etiği denir. Aynı şekilde, Dijital Vatandaşlık teknolojinin uygun ve sorumlu bir 

şekilde kullanılma standardıdır. Bu, çevrimiçi ortamlarda saygılı davranışa yönelik temel kurallar 

anlamına gelir. Bizler de bütün öğrencilerimiz için yaratıcı, ilgi çekici ve saygı temelli bir platform 

sağlayan bir öğrenim ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz.  

İnsanlar çevrimiçi ortamlarda bir araya geldiklerinde, fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadıkları için 

sözlü olmayan iletişim unsurlarını yeterince etkili kullanamazlar. Bunun sonucunda düşünce, görüş ve 

duyguları doğru aktarmak zorlaşır; bu durum da yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bundan kaçınmak için 

aşağıdaki tavsiyelere lütfen uyun: 

 Çevrimiçi iletişimde öğretmenleriniz ve sınıf arkadaşlarınıza her zaman saygılı davranın. Fikir 

ayrılıklarında bile saygılı olmayı ihmal etmeyin. Nazikçe konuşun ve argo kullanmayın.  Alaycı 

sözlerden ve şakacı tonlamalardan kaçının, çünkü bunlar herkes tarafından anlaşılmayabilir ve 

bazı insanlara rahatsızlık verebilir. 

 Açık ve net bir şekilde konuşun. Gerektiğinde açıklama isteyin.  

 Unutmayın ki akademik seviyedeki bütün yazışmalarda yazım ve dilbilgisi kurallarına uyulması 

gerekir. Çevrimiçi sohbet ortamlarında yazı yazarken gayri resmi kısaltmalar ve 😊 gibi yüz 

ifadeleri kullanmayın ve TAMAMIYLA BÜYÜK HARFTEN OLUŞAN YAZILAR yazmayın. Bir 

paylaşımı yanıtlamadan önce mesaj dizisindeki tüm mesajları okuduğunuzdan emin olun. 

 Çevrimiçi derslere elinizden geldiğince etkili bir biçimde katılın. Bilgisayarın önünde pasif bir 

şekilde oturmayın; öğretmeninizi ve arkadaşlarınızı dikkatlice dinleyin, öğretmenleriniz 

tarafından verilen görevleri yerine getirin, gerektiğinde not alın, soru sorun ve sorulan sorulara 

cevap verin, tartışmalara katılın ve görsel-işitsel malzemeleri dikkatle takip edin. 

 Zoom gibi çoğu video konferans yazılımının, uluslararası telefon görüşmeleri yaparken olduğu 

gibi, sesleri ve görüntüleri biraz gecikmeyle aktardığını unutmayın. Gecikme, zayıf İnternet 

bağlantısı durumunda 3 ila 4 saniye kadar sürebilir. Bu nedenle, sorularınıza anında yanıt 

beklemeyin ve başkalarının sizinle tekrar konuşmasına izin vermeyin. Bu kısa arada yeni şeyler 

söylemeyin, çünkü bir başkası onu duyabilmek için konuşmaya başlayabilir. 

 Söyleyecek bir şeyiniz olduğunda, konuşmacının sözlerini bitirmesini bekleyin. Kimsenin 

konuşmasını kesmeyin. 

 Konu ile ilgili ve ders içeriğine yönelik paylaşımlar yapın. Dersle ilgisi olmayan veya uygunsuz, 

rahatsız edici veya başkaları tarafından yanlış anlaşılabilecek herhangi bir belge, görüntü, video 

veya ses dosyasını paylaşmayın. 

 

Önemli Uyarı: Çankaya Üniversitesi, çevrimiçi toplantılarda üretilecek görsel-işitsel içeriğin haklarını 

saklı tutar. Bu içeriğin üçüncü şahıslarla paylaşılması yasal sorumluluk ile sonuçlanacaktır. 

 

 

 



 

 

 3. BÖLÜM: ÇEVRİMİÇİ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 

 Bağlantı veya teknik bir sorun olmadığı sürece öğrencilerin tüm çevrimiçi derslere devam etmeleri 

beklenmektedir. Bu tür durumlarda, öğrenciler derhal öğretmenlerini bilgilendirmelidir. 

 Haftalık yazma ödevleri, seviye koordinatörleri tarafından belirlenen kriterlere göre öğretmenler 

tarafından verilecek ve Moodle sınıfları üzerinden değerlendirilecektir. Tüm yazma ödevleri 

haftada en az 5 hedef kelimeyi içermelidir. 

 Haftalık ödevlerin sıklığı ve miktarı, seviye düzeylerine göre seviye koordinatörleri tarafından 

belirlenecektir.  

 Her hafta, dilbilgisi ve kelime bölümlerinden oluşan kısa ara sınavlar uygulanacaktır.  Ayrıca okuma 

kitapları ile ilgili de bir sınav verilecektir. Kısa sınavların nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgilendirme 

yapılacaktır. 

 Öğrenciler haftalık çevrimiçi çalışmalarını planlandığı şekilde tamamlamak zorundadır. 

 Çankaya Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Birimi’nin standart değerlendirme sistemi, örgün eğitime geri 

dönülmesinden sonra Yükseköğretim Kurulu, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü ve Çankaya 

Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün alacağı kararlar doğrultusunda Çevrimiçi Değerlendirme 

kısımlarını da kapsayacak şekilde güncellenebilir.  

 

 

 

 


