Artık Daha Fazla Tedbir Alacak ve Daha Çok Çalışacağız…
Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz;
Bildiğiniz gibi, Covid-19 ile mücadele için alınan tedbirler çerçevesinde yeni düzenlemeler yapıldı.
Seyahatin engellenmesi, sokağa çıkmanın sınırlandırılması ve çalışma koşullarındaki kısıtlamalar gibi
birçok önlemle birlikte eğitim kurumlarında da uzaktan eğitim 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
Sınav Eğitim Kurumları, öne alınan ara tatilin ve uzaktan eğitimin başladığı 16 Mart’tan itibaren
öğrencilerini yakından takip ediyor; çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyor. Ancak eğitim
kurumlarının yüz yüze eğitime başlama tarihinin uzatılmasını da göz önünde bulundurarak süreç ile ilgili
sizleri bilgilendirme gereği duyduk.
Buna göre;
1- Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz için Outside; ortaokul, lise ve mezun öğrencilerimiz için SınavTV
uygulamamızın içerikleri daha da zenginleştirilerek devam edecektir. Öğrencilerimizin; rehberlik ve
ders anlatım videolarını günü gününe izlemeleri, verilen ödevleri zamanında yapmaları ve online
sınavlara aksatmadan katılmaları gerekmektedir.
2- Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, PDR uzmanlarımızın; sizleri günlük bilgilendirmesi, mentorlüğü
ve yakın takibi sıkı bir şekilde sürecektir. Özellikle öğrencimizin motivasyonu, derslere adaptasyonu
ve bu zorlu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmesi için söz konusu uygulamamızı çok önemsiyoruz.
3- Diğer bilgilendirmelerimizde de vurguladığımız gibi eğitimin kesintisiz olarak devam ettiği bu dönem
bir tatil değildir. Nitekim öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız, yöneticilerimiz başta olmak üzere tüm
kadromuz öğrencilerimizin verimli bir eğitim süreci geçirmeleri için büyük emek harcamaktadırlar.
Buna karşılık öğrencimiz de kendisine verilen programa titizlikle uymalı, uyku düzenine ve
beslenmesine oldukça dikkat etmelidir.
4- Dersler; Ana sınıfı dâhil tüm kademelerde (değişen LGS ve YKS müfredatı da dikkate alınarak)
kurumumuzun aylık konu anlatım ve soru modülleri, haftalık TÖDEV ve konu testleri üzerinden
işlenmektedir. Derslerin verimliliği, bütünlüğü açısından öğrenci ve öğretmenlerimiz kaynak olarak
Sınav Yayınlarını, ihtiyaç hâlinde MEB ders kitaplarını kullanmalıdırlar.
5- Uzaktan eğitimin uzatılmasıyla birlikte, iki haftadır başarıyla uyguladığımız Outside ve SınavTV‘ye ek
olarak canlı ders sistemimizi de başlatıyoruz. Böylece öğretmenlerimiz öğrencilerimizi daha fazla
takip etme ve ilgilenme imkânı bulacak, uyguladığımız programı pekiştirip destekleyeceklerdir.
6- Yukarıda değindiğimiz gibi öğrencimizin ders videolarını izlemesini, ödevlerini yapmasını ve online
sınavlara katılmasını elbette önemsiyoruz. Eksik kalan kısım da Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı
gibi, dönem sonuna eklenecek yüz yüze eğitimle telafi edilip tamamlanacaktır.
BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ HUSUS; öğrencimizin bu süreçte daha önceki kitap okuma kapasitesini en az
dört katına çıkarmasıdır. Böylece her derste başarı yükselecek, süreç büyük bir kazançla bitecektir.
Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz;
Tedbirlere sıkı bir şekilde uyduğumuz takdirde, eğitimin/bilimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı bu
zorlu sürecin kısa sürede sona ereceğine ve öğrencilerimizle yine birlikte olacağımıza inancımız tamdır.
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