Kıymetli Diltaşlılar,
Milli Eğitim Bakanlığımızca Yeni Koronavirüs Hastalığına (COVID-19) karşı tedbir almak
amacıyla eğitime verilen arada Diltaş Eğitim Kurumları olarak, ortaokul ve lise düzeyinde 16 Mart
2020’den 30 Nisan 2020’ye kadar;

A

Diltaş Bilgi Merkezi ve Diltaş Mobil üzerinden “Offline Dersler”,

B

Diltaş Bilgi Merkezi ve Diltaş Mobil üzerinden “Online (Canlı Yayın) Dersler”,

C

Diltaş Bilgi Merkezi, Diltaş Mobil ve / veya Whatsapp Web üzerinden “Online (Canlı
Yayın) Soru Çözümleri”,

D

K12net ve Diltaş Mobil üzerinden “Haftalık Ödevlendirmeler”,

E

K12net ve Diltaş Mobil üzerinden “Online Deneme Sınavları”,

F

Haftalık “İnteraktif Şube ve Bireysel Rehberlik Hizmetleri”,

G

Haftalık “Şube Sınıf Öğretmeni-Veli Bireysel Görüşmeleri”,

H

“İnteraktif Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Buluşmaları”

gibi hizmetleri öğrenci ve velilerimizin istifadesine sunduk.
“Diltaşlı evde ders, bilim, kültür, sanat ve sporla kal” düşüncesiyle çıktığımız bu yolda; tüm
idareci, öğretmen ve personelimizle “evlerimiz de okul olsun” diye canla başla çalıştık.
Yaptığımız tüm bu hizmetler aksamadan devam ederken “SİZİN İÇİN, Diltaş 40 yıldır var,
BAŞARI İÇİN Diltaş 40 yıldır var” diyerek Bakanlığımızca eğitime verilen aranın 31 Mayıs’a kadar
uzatılmasıyla birlikte 4 Mayıs 2020’den itibaren önceden planladığımız şekilde yeni uygulamalarımızı da başlatma kararı aldık.
Bugüne kadar yaptığımız uzaktan eğitim çalışmalarına %94 oranında uyum gösteren ortaokul ve lise öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonra yapacağımız tüm
eğitim-öğretim faaliyetlerimize de aynı ilgiyle katılımını beklerken, velilerimizden de sürecin yakın
takipçileri olmalarını özellikle rica ediyorum.
Ramazan Bayramı’mızı çifte bayram olarak yaşamayı ümit ederek tüm öğrenci, öğretmen
ve velilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.		
								
								
İsmail Safa KETENCİ
									
Genel Müdür

DİLTAŞ ANADOLU LİSELERİ
4 MAYIS - 26 HAZİRAN 2020 İNTERAKTİF DERS UYGULAMALARI
Yukarıda ifade edilen hizmetler aynı şekilde devam ederken aşağıda yazılı takvim doğrultusunda interaktif dersler de öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur.
1) İNTERAKTİF GÜNLÜK DERS PROGRAMI VE DERS TAKVİMİ
- 4 - 22 Mayıs tarihleri arasında;
Pazartesi, salı ve çarşamba günleri 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz günde 6 ders saati; 12. sınıf öğrencilerimiz ise günde 8 saat interaktif dersler (K12net entegrasyonu ile Microsoft Teams üzerinden);
Perşembe ve cuma günleri saat 10.00 - 18.50 aralığında 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz günde 3 ders
saati, 12. sınıf öğrencilerimiz ise günde 5 ders saati canlı yayın ders (Diltaş Bilgi Merkezi üzerinden)
gerçekleştirecektir.
- 27 Mayıs - 26 Haziran tarihleri arasında;
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise interaktif dersler (K12net entegrasyonu ile
Microsoft Teams üzerinden) gerçekleştirilecektir.
2) İNTERAKTİF DERS MÜFREDATI İÇERİĞİ
İnteraktif derslerimizde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 14 Mart - 19 Haziran tarihleri arasındaki tüm kazanımlar yeniden işlenecek, örnek etkinlikler ve soru çözümleri ile konular pekiştirilecektir.
3) İNTERAKTİF DERSLERE ERİŞİM
İnteraktif derslerimiz “Microsoft Teams” üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz interaktif
ders programını öğrenci bilgi sistemimiz K12net’teki “Dersler” menüsünden görebilecektir.
K12NET ANA EKRAN

Öğrenci Bilgi Sistemi K12net’e;
- Bilgisayar veya tabletinizin internet tarayıcısına başında www olmadan diltas.k12net.com adresini yazarak açılan ekranda “Öğrenci Kullanıcı Adı ve Şifresi” bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.
- Cep telefonunuzun internet tarayıcısına başında www olmadan diltas.k12net.com adresini yazarak açılan ekranda “Öğrenci Kullanıcı Adı ve Şifresi” bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.

K12NET ÖĞRENCİ PORTALI ANA EKRAN

K12net’e giriş yaptıktan sonra öğrencimiz “Dersler” menüsünden günlük veya haftalık interaktif ders programına ulaşabilmektedir.
K12NET ÖĞRENCİ PORTALI CANLI DERS İKONU

!

Öğrencimiz interaktif ders günü, ders saatinden en geç 5 dakika önce “Dersler” ekranında
dersin öğretmeninin yanındaki “mavi kulaklığa” tıklayınca ilgili dersin oturumuna yönlendirilecektir.

TEAMS YÖNLENDİRME EKRANI

Açılan yeni pencerede öğrencimiz Microsoft Teams uygulamasını çalıştırıp ilgili dersin öğretmeni tarafından dersin oturumuna kabul edilmeyi bekleyecektir.
TEAMS OTURUM ÖNCESİ EKRANI-1

TEAMS OTURUM ÖNCESİ EKRANI-2

!
Öğrencimiz oturuma katılmadan önce mikrofon ve kamera erişimine izin verip takip eden
aşamada ise adı ve soyadı bilgilerini eksiksiz olarak bir defaya mahsus yazıp “şimdi katıl”a tıklayacaktır.
TEAMS OTURUM BEKLEME EKRANI

Öğretmenimiz oturumu aktif ettikten sonra öğrencimizin oturuma bağlanma süreci başlamaktadır. Bu aşamada öğrencimiz öğretmen tarafından onaylanmadan oturuma dahil olamamaktadır.
(Önemli Uyarı: Gerçek Ad-Soyad bilgilerini kullanmayan öğrencimiz derse kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

TEAMS OTURUM EKRANI

Derse kabul edilen öğrenci yukarıdaki gibi bir ekranla karşılaşıp interaktif sınıfa giriş yapmış
olacaktır.
4) İNTERAKTİF DERSLER ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KILAVUZU
İnteraktif derslerimiz için özel olarak hazırladığımız öğrenci davranış kılavuzu doğrultusundaki kurallara öğrencilerimizin titizlikle uyması gerekmekte olup interaktif süreçteki tüm verilen
güvenlik açısından takip edilmekte olduğunu bilgilerinize sunarız.

