
 

K12NET ÜZERİNDEN ÖDEV GÖNDERİMİ 
- ÖĞRETMEN YÖNERGESİ-  

 

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM SUNDUĞUMUZ BU SÜREÇTE  

ÖDEVLENDİRME HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 
1- Hafta Sonu Ödevleri, her Cuma günü ilgili öğretmen tarafından K12net portalı veya mobil uygulaması üzerinden 

öğrencilere gönderilmelidir. 25 Eylül 2020 itibariyle GEN Yayınları tarafından hazırlanan 3GEN Hafta Sonu 

Ödevleri ve İngilizce Worksheetler öğrencilere basılı olarak ulaştırılmıştır. Bu dokümanlar pandemiden dolayı 3’er 

haftalık kitapçıklar şeklinde hazırlanmıştır. Veliler 3 haftada bir okula gelip ödev kitapçıklarını teslim alacaktır.   

 

2- 3GEN Hafta Sonu ödevleri 5,6 ve 9,10,11.Sınıf öğrencilerine verilmektedir. Bu ödev kitapçığı TMFS ve İngilizce 

derslerini kapsamaktadır. İlkokulda ödevler, Avcı serisinin Ödev Kitapçığından verilmektedir. Ortaokul ve 7 ve 

8.sınıf ile Lise 12.sınıfta ise hafta sonu ödevleri Soru Bankalarından verilmektedir. Bunlara ek olarak 

1,2,3,4,7,8.Sınıf öğrencilerine GEN Yayınları İngilizce Worksheetleri verilmektedir.   

 

3- K12netten ödev gönderimi yapılırken, her branş kendi dersine ait olan 3GEN Hafta Sonu Kitapçığı sayfalarını ekli 

PDF dosyası olarak paylaşmalıdır. Bunun için her hafta ilgili haftanın ödevi, ilgili branşına ait PDF şeklinde Drive’a 

yüklenecektir ve okul yönetimi tarafından öğretmenlerimizle paylaşılacaktır.  

 

4- Hafta sonu ödevleri, mutlaka K12netten ÖDEV kısmından öğrencilere gönderilmelidir. Yüz yüze eğitim yaptığımız 

8 ve 12.sınıflarda ödevler bir sonraki hafta, ilgili dersin ilk saatinde ödev verilen doküman üzerinden kontrol 

edilmelidir. Ödev Kontrolünün sonucu ilgili hafta içinde K12nete işlenmelidir. Bu sayede veli, mentör öğretmen ve 

okul yönetimi bilgi sahibi olacaktır. 8 ve 12.Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim aldığı için bu süreç belirtilen şekilde 

ilerlemeye devam edebilir. 

 

5- Uzaktan eğitim ile eğitim gerçekleştirdiğimiz diğer sınıf seviyelerinde ise ödevlendirme ve ödev kontrolü 

öğrencinin tercih edeceği iki farklı şekilde yapılabilir.  

 

a. Öğrenci okuldan basılı olarak ödev kitapçığını alır. Evinde bu basılı doküman üzerine yazarak ödevi 

yapabilir. Tamamladığı ödev sayfalarının fotoğrafını çekip öğretmenine K12netten gönderebilir. 

Öğretmenimiz de K12netten öğrencinin gönderdiği ödev sayfalarını kontrol edip öğrenciye bireysel 

olarak K12net üzerinden ve / veya Canlı Online Derslerde sınıfa geri bildirimlerini iletebilir. Ödev kontrol 

sonucunu K12nete ilgili hafta içinde işler. 

 

b. Öğrenci basılı ödevi okuldan almayabilir (bazı öğrencilerimiz şehir dışında), veya alsa bile dijital olarak 

yapmayı tercih edebilir. Bu yüzden öğretmenlerimiz K12netten ödev gönderimi yaparken ve kendi 

branşına ait ödev sayfalarının PDFini ekli dosya olarak gönderirken mutlaka DİJİTAL KAĞIT OLUŞTUR 

butonunu tıklamalıdır. Öğrenci dokunmatik ekranlı bir cihaz (tablet, telefon) ve stylus’a (dokunmatik 

ekran kalemi) sahip ise, ödevini DİJİTAL KAĞIT UYGULAMASINI AÇ diyerek yapabilir. Bu şekilde 

yapmayı tercih eden öğrenciler Dijital Kağıt Uygulaması içinde PDFi açarak ödevini yapar ve KAYDET 

dediğinde ödev, öğretmene K12net sistemi tarafından otomatik gönderilir. Öğretmenimiz gelen ödevi 

aynı öğrencinin yaptığı gibi DİJİTAL KAĞIT UYGULAMASINI AÇ diyerek açtığında, öğrencisinin ödevini 

hem fotoğraf hem de video şeklinde görüntüleyebilir ve geri bildirimlerini ekran üzerine yazarak 

yapabilir. Öğretmen gerekli geri bildirimi yapı KAYDET dediğinde, ilgili çalışma öğrenciye k12net sistemi 

tarafından otomatik gönderilir.   

 

 

 

K12NET DİJİTAL KAĞIT UYGULAMASI TANITIM VİDEOSUNU İZLEYİNİZ.   

https://www.youtube.com/watch?v=BeEe4xunvMU 

 

 



 
 

 

K12NET WEB PORTALI ÜZERİNDEN ÖDEVLENDİRME 

1- K12net Portalına giriş yaptıktan sonra ÖDEVLER başlığını tıklayınız. 

 

 

2- Açılan ekranda BAŞLAMA TARİHİ’nin sol tarafındaki ‘’+’’ (artı) butonuna tıklayınız.   

 

 



 
 

3- Açılan sayfada aşağıda kırmızı renkle belirtilen kısımlar, sarı ile örnek olarak belirtilen şekilde doldurulmalıdır ve 

öğrencilere gönderilmelidir. 

 

Başlık: 25 Eylül 2020 3GEN Hafta Sonu Matematik Ödevi  (Ödev verilme tarihi, Ödevin adı, Branşı) 

Açıklama: Sevgili Öğrencim, 25 Eylül 2020 3GEN Hafta Sonu ödevini pazartesi gününe kadar yapmanı istiyorum. 

Ekte seninle ödev kitapçığında yer alan matematik dersine ait sayfaları pdf olarak paylaşıyorum. Ödevini basılı 

kitapçık üzerinden yapabilirsin veya ekte gönderdiğim pdfi Dijital Kağıdım uygulamasından yapabilirsin. Ödevini 

kontrol ettikten sonra Ödev Kontrol sonucunu K12net'e işaretleyeceğim ve ödev içeriği ile ilgili sana ayrıca geri 

bildirimde bulunacağım. İyi hafta sonları dilerim.  (Öğretmenin mesajı) 

Başlama Tarihi: 25.09.2020 – saat 08.00 (Ödev verilme tarihi (Cuma günü) ve sabah saat 08.00) 

Son Tarih: 02.10.2020 – saat 22.00 (1 hafta boyunca açık kalabilir, Ödev süresinin bittiği tarih (haftaya Cuma) ve 

gece saat 22.00) 

Öğrenciler: 5/A (Bu sekmeden ilgili sınıf seçilmelidir) 

Eklentiler: 3GEN hafta sonu ödevi.pdf (Eklentiler kısmı tıklandıktan sonra EĞİTSEL KAYNAK YÜKLE tıklanmalıdır 

ve +EKLENTİLER tıklanarak PDF formatındaki ödev dökümanı bilgisayardan seçilip TAMAM tıklanmalıdır)   

Dijital Kağıt Oluştur:  (Mutlaka kutu işaretlenmelidir) 

Kaydet butonu tıklanarak ÖDEV gönderimi tamamlanmalıdır 

 

 

 


