T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

30.10.2020

Sayı : 43325255-719-E. 15836623
Konu : EBA Canlı Dersler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 28/10/2020 tarihli ve
15756548 sayılı yazısı.
2020 Mart ayında başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kendi öğretmenleriyle
anlık etkileşim halinde olarak ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği Nisan
ayında 3. sınıf ve üzeri tüm seviyeler için yayına alınmıştır.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında ise EBA Canlı Ders özelliği okul öncesinden 12. sınıfa
kadar tüm seviyelerin kullanımına sunulmuş ve süreç içinde kapasite artırım çalışmalarıyla bağlantılı
olarak canlı ders saatlerinin artırılması sağlanmıştır.
EBA Canlı Ders kapasitesinde 02.11.2020 tarihi itibarıyla yeni bir düzenleme yapılacaktır.
Bu düzenleme ile birlikte okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm seviyeler için Pazar günü hariç her gün
08.30-20.20 saatleri arasında istenilen zamanda canlı ders yapılabilmesine olanak sağlanacaktır.
22.09.2020 tarihinde okul öncesi ve ilkokul seviyesinde yayına alınan Harici Canlı Dersler
özelliği ortaokul seviyesinde de 02 Kasım 2020 tarihinde yayına alınacaktır. Harici Canlı Dersler
özelliğiyle öğretmenler kendi şubeleri için istedikleri saatte ders tanımlaması yapabileceklerdir.
Ayrıca; harici Canlı Ders oluşturulmasıyla ilgili yardım videosu EBA'da ilgili menü altında
yer almakta olup ilgi yazı örneği ekte gönderilmiştir.
Bu nedenle; konunun tüm okul/kurum müdürlüklerine duyurulması, ilgi yazıda yapılan
açıklamalar doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Fevzi KAVAK
Müdür a.
Şube Müdürü

Ekler : 1- Yazı Örneği (1sayfa)
DAĞITIM:
Gereği
15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres: Döşeme Mah.Mücahitler Cad.Yeni Valilik Binası
Elektronik Ağ: http://www.adana.mem.gov.tr
e-posta: bilgiislem01@meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Bilgi :

Bilgi için: Cevriye DİLLİ V.H.K.İ.
Tel: 0 (322) 200 91 78
Faks: 0 (322) 200 92 99

61b0-5848-341e-a39a-20bb

kodu ile teyit edilebilir.

TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

28.10.2020

Sayı : 68657283-481.05-E.15756548
Konu : EBA Canlı Dersler

DAĞITIM YERLERİNE

2020 Mart ayında başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kendi
öğretmenleriyle anlık etkileşim halinde olarak ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA
Canlı Ders özelliği Nisan ayında 3. sınıf ve üzeri tüm seviyeler için yayına alınmıştır.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında ise EBA Canlı Ders özelliği okul öncesinden 12. sınıfa
kadar tüm seviyelerin kullanımına sunulmuş ve süreç içinde kapasite artırım çalışmalarıyla
bağlantılı olarak canlı ders saatlerinin artırılması sağlanmıştır.
EBA Canlı Ders kapasitesinde 02.11.2020 tarihi itibarıyla yeni bir düzenleme
yapılacaktır. Bu düzenleme ile birlikte okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm seviyeler için
Pazar günü hariç her gün 08.30-20.20 saatleri arasında istenilen zamanda canlı ders
yapılabilmesine olanak sağlanacaktır.
22.09.2020 tarihinde okul öncesi ve ilkokul seviyesinde yayına alınan Harici Canlı
Dersler özelliği ortaokul seviyesinde de 02 Kasım 2020 tarihinde yayına alınacaktır. Harici
Canlı Dersler özelliğiyle öğretmenler kendi şubeleri için istedikleri saatte ders tanımlaması
yapabileceklerdir. Harici Canlı Ders oluşturulmasıyla ilgili yardım videosu EBA'da ilgili
menü altında yer almaktadır.
Lise seviyesi için canlı ders tanımlamaları daha önce olduğu gibi okul yöneticileri
tarafından yapılacak olup saat bazlı kısıtlama kaldırılacak ve tüm sınıflar var olan canlı ders
sistemini kullanarak saat sınırlaması olmaksızın canlı ders ataması yapabileceklerdir.
02 Kasım 2020 günü için canlı ders atamaları aynı gün içerisinde de yapılabilecektir.
İlkokul ve ortaokul seviyeleri için okul yöneticileri okullarındaki sınıf ve branş
öğretmenlerinin oluşturdukları Harici Canlı Dersleri EBA üzerinden görebileceklerdir.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen açıklamalara göre gerekli iş ve işlemlerin
gerçekleştirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Anıl YILMAZ
Genel Müdür
Dağıtım:
Gereği:
- B Planı

Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No: (0 312) 296 94 93 Fax: (0 312) 213 61 36
e-Posta: ayhet.atay@eba.gov.tr İnternet Adresi: http://yegitek.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Bilgi :
- A Planı

Bilgi için: Ayhet ATAY
Tel: (0 312) 296 94 93
Faks : 312) 213 61 36

60e0-246a-3777-93ca-745f

kodu ile teyit edilebilir.

