Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz;
Bugün(23 Mart), Covid-19 Salgını nedeniyle zorunlu olarak öne alınan 3. dönem ara tatili sona erdi.
Bununla birlikte tüm eğitim kurumları, bir süre daha devam edeceğini beklediğimiz, uzaktan eğitim
sürecine girdi. Sınav Eğitim Kurumları geçtiğimiz haftadan itibaren ödevlendirme, genel tekrar,
soru çözümü, online deneme sınavı uygulamalarıyla süreci erkenden başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (EBA) ve diğer özel okulların yaşadığı gibi biz de ilk günlerde benzer teknik
sıkıntılar yaşadık. Ancak şu anda, erken başlamanın da avantajıyla çalışmalarımız maksimum
verimlilikte sürmektedir.
Uzaktan Eğitimde genel olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Birincisi, öğrencilerin de katıldığı
interaktif/canlı ders sistemi; ikincisi ise, stüdyo çekimiyle hazırlanan sabit video sistemidir.
İnteraktif sistemi, öğrencileri ev ortamında anlık derse katmanın güçlüğünden dolayı; uzun stüdyo
çalışmaları gerektiren video sistemini ise, sağlık tedbirleri açısından tercih etmedik.
Sınav Eğitim Kurumları, her iki yöntemin avantajlarını da içine alan sade ve pratik bir çalışma
yaptı. Buna göre, kurumsal dokümanlarımızı esas alan bir program ile daha sonra da izlenebilecek
şekilde dersler anlatılmakta ve düzenli online sınavlar uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin ev
çalışmaları öğretmenleri tarafından telefonla veya whatsapp ile yakından takip edilmektedir.
Öğrencilerimizden öncelikle beklentimiz, evde kalıp alınan tedbirlere uyarak sağlıklarını
korumalarıdır. Bununla birlikte olağanüstü sürecin bir tatil olmadığı, aksine eğitimin kesintisiz
devam ettiğini bilmeleridir. Her gün MEB Platformu EBA ile birlikte Anaokulu - İlkokullarda
Outside, Ortaokul ve Liselerde sinav.tv ‘den dersler atlamadan takip edilmeli, Rehberlik videoları
izlenmeli, verilen ödevler ve diğer çalışmalar eksiksiz yapılmalı, sınavlar düzenli uygulanmalıdır.
En önemlisi de her öğrencimiz bu süreçte kitap okuma kapasitesini en az dört katına çıkartmalı,
önceden aylık bir kitap öngörülürken şimdi her hafta bir kitap bitirilmelidir. Kitap okuyan
öğrencimizin tüm derslerde başarısı mutlaka artacaktır.
Elbette bu zorlu süreçte hem Bakanlığımızın hem okullarımızın yaptığı çalışmaların hepsi
kıymetlidir. Fakat bunların hiç birisi sınıf ortamındaki yüz yüze eğitimin yerini tutmayacaktır.
Umuyoruz ki, bu dönem alınan tedbirler ile kısa sürede sona erecek ve normal eğitim başlayacaktır.
Sayın Velimiz,
Kimi velilerimiz bu dönemde servis veya yemek ücretlerini sormaktadırlar. Konu hakkında
ilgililerle görüşüyoruz. Beklentimiz, ara verilen süre kadar eğitimin uzatılacağıdır. Bu durumda
zaten bir problem kalmayacaktır. Farklı bir gelişmede ise, her zaman hakkaniyeti gözeten Sınav
Eğitim Kurumları, hiç kimseyi hak kaybına uğratmayacaktır. Nitekim bu süreçte öğretmenlerimizi
ve çalışanlarımızı da mağdur etmeden özlük haklarını korumaya devam ediyoruz.
Hiçbir şekilde paniğe kapılmadan, evde kalarak sıkı tedbirlerle kısa sürede atlatmayı umduğumuz
bu sürecin hepimiz için sağlıklı, verimli geçmesini diliyorum. / 23.03.2020
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