T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 43325255-719-E.6352596
Konu : EBA Canlı Sınıf Özelliğinin Açılması

14.04.2020

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 12/04/2020 tarihli ve
6319237 sayılı yazısı.
Uzaktan eğitim süreci, televizyon yayınları ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
aracılığıyla yürütülmektedir. EBA'dan, öğretmenlerimizin öğrencileri ile aynı anda uzaktan
ders yapabilmeleri ve etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayacak EBA Canlı Sınıf özelliği
için gerekli altyapı hazırlıkları Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır.
EBA Canlı Sınıf özelliği 13.04.2020 tarihinde tüm 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve
12. sınıf öğrencilerine açılacaktır. EBA Canlı Sınıf oluşturma yetkisi okul müdürleri ve
müdür yardımcılarındadır. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları EBA’ya kendi hesapları ile
giriş yaptıklarında sol menüde Canlı Ders butonuna bastıklarında kendi okullarında yer alan
ilgili sınıflar ve öğretmenler için canlı ders atayabileceklerdir. Kaliteli ve verimli bir deneyim
yaşanması için her okulun canlı ders yapabileceği saatler farklıdır. Okul müdürleri ve müdür
yardımcıları kendi ekranlarında görecekleri saatler için canlı ders oluşturabilirler. Okul müdür
ve müdür yardımcıları tarafından atanan canlı derslerin saati geldiğinde canlı dersin atandığı
öğretmenin dersi başlatmasıyla ders başlar ve öğrenciler derse katılabilir.
Canlı
Sınıf özelliği
ile
ilgili sık
sorulan soruların
cevapları
http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/ sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgilendirme için ise
EBA Mesleki Gelişim Alanında yer alan “EBA ile Uzaktan Eğitim” ve “EBA Akademik
Destek ile Uzaktan Eğitim” kursları açılmış olup ayrıca illerde görevlendirilmiş olan Fatih İl
Koordinatörlerinden de destek alınabilecektir.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili tüm okul müdürlüklerine duyurulması hususunda
gereğini rica ederim.
Ahmet DEMİR
Müdür a.
Şube Müdürü
Eki:
1- Yazı örneği
2- Liste (1 sayfa )
Dağıtım:
15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tüm Bürolara

Adres: Döşeme Mah. Mücahitler Cad. Yeni Valilik Binası

Elektronik Ağ: adana.meb.gov.tr
e-posta: bilgiislemegitek01@meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Bilgi için: Hatice ÇAKIR

Tel: 0 (322) 200 91 78
Faks: 0 (322) 200 92 99

f22f-38fa-360e-9bdc-6a05 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : 70891843-481.05-E.6319237
Konu : EBA Canlı Sınıf Özelliğinin Açılması

12.04.2020

DAĞITIM YERLERİNE
Uzaktan eğitim süreci, televizyon yayınları ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
aracılığıyla yürütülmektedir. EBA'dan, öğretmenlerimizin öğrencileri ile aynı anda uzaktan
ders yapabilmeleri ve etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayacak EBA Canlı Sınıf özelliği
için gerekli altyapı hazırlıkları Genel Müdürlüğümüzce tamamlanarak Ankara, İstanbul, İzmir
ve Mersin illerinde de pilot uygulamalar yapılmıştır.
EBA Canlı Sınıf özelliği 13.04.2020 tarihinde tüm 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve
12. sınıf öğrencilerine açılacaktır. EBA Canlı Sınıf oluşturma yetkisi okul müdürleri ve
müdür yardımcılarındadır. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları EBA’ya kendi hesapları ile
giriş yaptıklarında sol menüde Canlı Ders butonuna bastıklarında kendi okullarında yer alan
ilgili sınıflar ve öğretmenler için canlı ders atayabileceklerdir. Kaliteli ve verimli bir deneyim
yaşanması için her okulun canlı ders yapabileceği saatler farklıdır. Okul müdürleri ve müdür
yardımcıları kendi ekranlarında görecekleri saatler için canlı ders oluşturabilirler. Okul müdür
ve müdür yardımcıları tarafından atanan canlı derslerin saati geldiğinde canlı dersin atandığı
öğretmenin dersi başlatmasıyla ders başlar ve öğrenciler derse katılabilir.
Canlı
Sınıf özelliği
ile
ilgili sık
sorulan soruların
cevapları
http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/ sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgilendirme için ise
EBA Mesleki Gelişim Alanında yer alan “EBA ile Uzaktan Eğitim” ve “EBA Akademik
Destek ile Uzaktan Eğitim” kursları açılmış olup ayrıca illerde görevlendirilmiş olan Fatih İl
Koordinatörlerinden de destek alınabilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Anıl YILMAZ
Genel Müdür
Dağıtım:
Gereği:
B Planı

Bilgi:
A Planı

Adres: Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 06560
Yenimahalle ANKARA
Elektronik Ağ: yegitek.meb.gov.tr
e-posta: funda.ince@eba.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Bilgi için:
Ü. Funda İNCE
Tel: (0312) 296 94 43
Faks: (0312) 213 61 36

58d6-e94e-3c7a-9aa2-3c53

kodu ile teyit edilebilir.

