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BiLiŞiM UYGULAMALARI, TEKNiK DESTEK 

Okulumuz, bilişim teknolojilerini, öğrencilerine mekandan bağımsız olarak 
her zaman erişilebilir öğrenim deneyimleri sunmak üzere planlar. 

Tüm öğretmenlerimiz dizüstü bilgisayar kullanarak öğrencileriyle sadece 
yüz yüze eğitimde değil uzaktan öğrenim sürecinde de çeşitli web 2.0 
araçlarıyla zenginleştirilmiş ders içerikleri ile aynı eğitim kalitesini devam 
ettirmelerine teknik destek sağlar. 

Platform seçimimiz; güvenlik, verimlilik ve bütünleşik çözüm standartlarını 
bir arada barındıran Microsoft Office 365 ailesi ürünleriyle ve yine Microsoft 
Teams iş birliği uygulaması üzerinden öğrenim deneyimlerine olanak tanır. 

Teknik desteğe ihtiyaç duyulduğunda aidedestek @yeninesil.kl2.tr 
adresine öğrencimizin ad, soyad bilgilerini belirtilerek destek talebinde 
bulunulur. 

. . . . - .

OKUL - VELi iŞ BIRLIGI 

Öğrencilerimizin bütüncül gelişimlerini takip etmek ve onların üstün 
yararını gözetmek için okul-aile iş birliği esastır. Bu kapsamda okulumuzda 
kayıt ve uyum sürecinden başlamak üzere farklı amaçlara yönelik Genel 
Veli Bilgilendirme Toplantıları, Seviye ve Sınıf Bazlı Veli Bilgilendirme 
Toplantıları, Veli Buluşmaları, Veli Seminer ve Eğitimlerinin çevrimiçi olarak 
yürütülmesi planlanmaktadır. 
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iLETiŞiM 

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. 

Sorularınız İçin 

Ev çalışmaları, kaynaklar, ders ve konu, 
derse katılımla ilgili 

Genel işleyiş, servis, yemek, vb. 

İlkokul ile ilgili 

Ortaokul ile ilgili 

Teknik destek 

Anaokulu kişisel ve sosyal destek ihtiyacı 

İlkokul kişisel ve sosyal destek ihtiyacı 

Ortaokul kişisel ve sosyal destek ihtiyacı 

İlgili Kişi ya da Bölüm 

İlgili dersin öğretmeni veya sınıf öğretmeni

 İdari İşler Müdür Yrd. Çiğdem Afyük

ilkokul Müdür Yrd. Necla Koç 

Ortaokul Müdür Yrd. Hande Ünal 

Bilgi ve Eğitim Teknolojileri departmanı 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
öğretmeni Kübra Aydemir 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
öğretmeni Kübra Aydemir 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
öğretmeni Ebru Geyik

Eposta İle 

cafyuk@yeninesil.k12.tr 

nkoc@yeninesil.kl2.tr 

hunal@yeninesil.kl2.tr 

a idedestek@yen inesi 1. kl2.tr 

kaydemir@yeninesil.k12.tr 

kaydemir@yeninesil.k12.tr 

egeyik@yeninesil.kl2.tr 
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