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Uzaktan
eğitimde
kazanımlar

U

zaktan eğitim
sayesinde çok kısa
bir zaman zarfında hem
öğretmenlerimizin hem de
öğrencilerimizin çalışma ve
iş yapma alışkanlıkları yeni
boyutlar kazandı. Okulun
dört duvarı ile sınırlanan
geleneksel eğitim bir anda
daha özgür, mekandan ve
hatta istenirse zamandan
bağımsız bir uygulamaya
dönüştü.
Şu anda daha ne kadar
devam edeceğini kimsenin
tam olarak kestiremediği bu
özel durumun elbette kendi
özel kuralları ve işleyişi var.
Bir yandan, kullanılan ders
gereçleri çeşitlenirken, bir
yandan da eğitim sürecinde
öğrencinin rolü eskisinden
daha etkin bir hale geldi.
Öğretmen denetiminin
azaldığı uzaktan eğitim
süreci öğrencinin daha fazla
sorumluluk almasını gerekli
kılıyor. Bir başka deyişle,
öğrenci not için değil hayat
başarısı için öğrenmek
zorunda olduğundan, kendi
kaderini tayin eden bir aktör
haline gelmiş oldu. Bilinçli
davranan sorumluluk sahibi
öğrenciler yetiştirmeyi Saint
Benoît Lisesi olarak öteden
beri ilke edindiğimiz için,
öğrencilerimizin bu süreci
akademik anlamda önemli
bir noksanları kalmaksızın
aşacağına inanıyoruz.
Okul Yönetimi

Öğrencilerimizin yanındayız!
Yaşanan süreçler ne kadar zor
olsa da Saint Benoît Lisesi olarak her
zaman olduğu gibi yine öğrencilerimize
her konuda destek olmaya, onlara eşlik
etmeye devam ediyoruz.
Geçtiğimiz haftadan başlayarak
ders programlarına uygun olarak sınıf
öğretmenlerimiz Rehberlik saatinde
tüm sınıfla bir araya geldi; öğrencileri
dinledi, süreçle ilgili görüşlerini aldı,
ihtiyaçları tespit etmeye çalıştı.
Rehberlik Servisi'nde görevli
öğretmenlerimiz ise yapılan planlama
doğrultusunda seviyelerindeki sınıflarla
Beden Eğitimi dersleri sırasında toplu
görüşmeler yapmaya başladılar. Bu
çerçevede genel duygu durumu, zaman
yönetimi, rahatlama çalışmaları, uyku
düzeni, sağlıklı kalarak motivasyon
oluşturma gibi konuların üzerinde
duruldu. Ayrıca lise 3 sınıflarında
Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı ile
ilgili de bilgi paylaşımında bulunuldu.
Geçtiğimiz hafta tüm Müdür
Yardımcılarımız, kendi sınıflarının
delegeleriyle görüntülü görüşme yaptı.

Bu görüşmeler yoluyla öğrencilerimizin
uzaktan eğitimle ilgili görüşlerini aldık
ve sorun yaşanıp yaşanmadığını tespit
etmeye çalıştık. Öğrencilerimizin
tamamının yapılan çalışmalardan
memnun olduğu ve derslere istekle
katıldığı delegeler tarafından dile
getirildi.
Müdür Yardımcılarımızın yaptığı
görüşmelerin yanı sıra bu hafta her
seviyeden ikişer öğrenci arkadaşlarını
temsilen İdari Kurul'a katılarak görüş,
istek ve önerilerini dile getirdi.
Öğrencilerimiz sosyal hayatın
durmuş olmasından ötürü hayli sıkıntı
duyuyor. Yapılan dersleri ve çalışmaları
bu sıkıntıyı yenme konusunda bir fırsat
olarak görüyor, dersleri ellerinden
gelen en iyi biçimde ve dikkatle
izliyorlar.
İdari toplantıya katılan öğrenci
temsilcilerimiz işleyişi kolaylaştırıcı
görüş ve önerilerini de bizlerle paylaştı.
Özellikle derslere daveti hızlandırıp
daha basit hale getirmek için yaptıkları
öneriyi hızla hayata geçirdik.

Aklınızda olsun…
Beden Eğitimi öğretmenlerimiz, hareketliliğimizin oldukça
kısıtlandığı şu günlerde zindeliğimizi korumamız için evde
yapabileceğimiz basit bir egzersiz programı hazırladı. Egzersiz
videolarına okulumuzun YouTube sayfalarından erişebilirsiniz.
İçinde bulunan şartlar nedeniyle sınırlı mesai düzenine geçildiği
için okulla ilgili her türlü bilgi ve belge isteğinizi mail aracılığıyla öğrencinizin
okuduğu seviyenin müdür yardımcısına ulaştırabilirsiniz.
Okulumuzun valilik onaylı çalışma takvimine uygun olarak 13 Nisan
tarihinde uzaktan eğitim çalışmaları yapılmayacaktır.
Okulumuz kapalı olmasına rağmen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları
düzenli olarak sürdürülmektedir.
Hazırlık sınıf öğretmenleri ile randevu alarak Meet üzerinden görüşme
yapabilirisiniz.
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Takip edelim, birlikte başaralım…
Uzaktan eğitim sürecinin geleneksel okul eğitiminden farkı öğrenciye çok daha fazla
sorumluluk yüklemesi. Öğretmen denetiminde sınıf ortamında çalışmaya alışmış olan
çocuklarımız bu denetimden uzak kalınca, kimi zaman ders disiplininden kopabiliyor veya
dersleri aktif olarak dinlemek yerine başka uğraşlara dalabiliyor.
Ayrıca, getirlen kısıtlamalarla birlikte, sürekli olarak ev ortamında kalan öğrencilerimizin uyku ve beslenme
alışkanlıklarındaki değişiklikler de onların verimli ders izleme potansiyellerini düşürebilecek etkenlerden. Dolayısıyla,
bu sürecin en sağlıklı biçimde işlemesi için velilerimizin etkin desteğine ihtiyaç var.
Velilerimizin derslerin yapıldığı sırada öğrencilerimizin zamanında uyuyup sabah dersler başlamadan makul bir
süre önce uyandığını, bilgisayar başında olduğunu, dikkatlerini derse verdiğini ve dersler sırasında aşırı zararlı gıda
tüketmediğini zaman zaman denetleyebilirsiniz.

Uzaktan eğitimde öğrencinin değerlendirilmesi
Olağanüstü durumlar kendi
özel şartlarını beraberinde getirir.
Uzaktan eğitim çalışmalarının
öğrenci ve öğretmene verdiği yeni
görev ve sorumluluklar bazı eski
alışkanlıklarımızı terk etmemiz
gerektiğini bize gösteriyor.
Yaptığımız görüşmelerde
öğrenci temsilcilerimiz, tüm
arkadaşları adına merak ettikleri
konuları dile getirdiler. Bu konular
arasında birinci sırada ölçme ve
değerlendirmenin nasıl yapılacağı
sorusu vardı.
Uzaktan eğitimde öğrenciyi
değerlendirmek yüz yüze eğitimde
olduğu kadar kolay değil. Bu
süreçte önemli etken var:
1.Öğretmen ve öğrencinin
karşılıklı güven içinde çalışması,
2.Öğrencinin sorumlu bir
tutumla öğrenme eyleminin kendi
faydası için olduğunu görmesi ve
kabul etmesi.

Bu şartların sağlanması
durumunda, öğretmen her şeyden
önce öğrencinin öğrendiklerine
odaklanan ve öğrencinin süreçten
uzaklaşmamasını sağlayan olumlu
bir değerlendirme yapabilecektir.
Mevcut durumda, Milli
Eğitim Bakanlığı öğrencilerin notla
değerlendirilmemesini istiyor.
Elbette biz de okul olarak bu kurala
uyacağız. Ancak, öğretmenlerimiz
öğrencilerimizi izlemek ve sağlıklı
değerlendirmelerde bulunmak
adına küçük sınavlar veya testler
yapmaya, ödevler vermeye devam
edeceklerdir. Yapılan ve yapılacak
çalışmaların sonuçları ise bir
değerlendirme tablosu şeklinde
velilerimiz ile paylaşılacaktır. Bu
durumun istisnası derslerden alınan
proje ödevleridir. Proje ödevleri
seneye yayılan çalışmalardır.
Dolayısıyla projelerin daha önceden
bildirilen tarihte öğretmenlere

teslim edilmesi ve mutlaka notla
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Şu noktaya özellikle dikkat
çekmek istiyoruz: Uzaktan eğitimin
sona ermesi durumunda bile bu
süreç içerisinde işlenmiş olan
konuların büyük bir bölümüne geri
dönülmesi mümkün olamayabilir.
Üstelik, bu konular, tüm derslerde,
yapılması gerektiği biçimde
herhangi bir aksaklığa meydan
verilmeden işleniyor. Bu noktada,
daha önce değindiğimiz gibi,
öğrencilerimizin bu konulardan
sorumlu oldukları bilinciyle hareket
etmeleri kendi menfaatlerine
olacaktır. Özellikle lise 3'te okuyan
öğrencilerimiz açısından üniversite
sınavları için önümüzde çok sınırlı
bir zaman var. Bu öğrencilerimizin
uzaktan eğitim sürecinde yapılan
derslere her zamankinden daha
ciddi eğilmeleri gerekiyor.

Sağlık sektöründe çalışan değerli velilerimiz!
Neredeyse bir aydır, gece gündüz demeden, halk sağlığı için mücadele veriyorsunuz. Bu yorucu
süreçte kendi hayatınızı tehlikeye atmak pahasına görevinizi yerine getiriyorsunuz.
Bizler, tüm Saint Benoît Lisesi eğitim kadrosu olarak çabalarınız için sizlere şükranlarımızı
sunuyoruz.
Sizlerin gösterdiği özveri sayesinde bizler bu salgını olabildiğince az can kaybıyla atlatacağımıza
inanıyoruz. Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza bu yorucu süreçte kolaylıklar diliyoruz.
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