2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
UZAKTAN EĞİTİM VE EBA KULLANIMI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI
TUTANAĞI

Toplantı No

:3

Toplantının Öğretim Yılı

: 2019 – 2020

Toplantının Dönemi

: 2. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 30.03.2020 Saat: 12.30

Toplantının Başkanı

: Ebru BENGİ(Okul Müdür Yardımcısı)

Toplantıya Katılanlar

: SEHER MAHRUM (Din Kültürü ve Ahl. Bilgisi Öğretmeni)
GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama.
2. Uzaktan Eğitim ve Eba hakkında bilgilendirme
3.Uzaktan eğitim sürecinde yapılacak çalışmaların belirlenmesi
4-TRT EBA TV’nin takip ederek, anlatılan konuyla ilgili EBA üzerinden çalışma gönderilmesi ve
bunların raporlaştırması.
5-Öğrencilere Eba üzerinden gönderilecek ders içerikleri,sorular ve konu anlatımlarının belirlenmesi
6- Öğrencilerinin EBA performanslarını raporlaştırması.
7-Öğretmenlerin öğrencilerle irtibat kurması.
8-Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
1-Zümre toplantısı, Zümre Başkanı Ebru Bengi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Seher
Mahrum ‘un katılımı ile Telekonferans şeklinde yapılmıştır.
2-Zümre Başkanı Ebru Bengi, Dünya ve ülkemizde yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle ,okullara
verilen aranın 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.Eğitim –Öğretimin aksamaması ve
öğrencilerin eğitimlerinin devam edebilmesi için bu sürecin ‘’Uzaktan Eğitim’’ yoluyla devam edeceğini
belirtti.Uzaktan Eğitim’in en önemli ve etkin kaynağının da Eba olduğunu söyledi.Milli Eğitim
Bakanlığı’nın,Eba yoluyla ,öğrencilere 20şer dakikalık ders videoları hazırladığı ve belirlenen ders
programı dahilinde bu derslerin devam edeceği belirtildi.
Okulumuz öğrencilerinin ve velilerin ,bu süreçle ilgili olarak sınıf rehber öğretmenleri tarafından
bilgilendirilecekleri de eklendi.
3-Seher Mahrum, Uzaktan eğitim sürecinde ,öğrencilerin derslerden kopmamaları ve evde öğrenmeye
devam etmeleri için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Eba Tv’de yayınlanan dersler takip
edilerek ,öğrencilere işlenen konularla ilgili konu anlatımları,sunumlar,testler,değerlendirme çalışmaları
ve ders notları gönderileceğini belirtti.
4- Seher Mahrum , kendisinin hazırladığı ders notlarının, Eba Tv takip edilerek,o hafta işlenen
konuyla ilgili öğrencilere Eba üzerinden göndereceğini söyledi.Aynı zamanda konularla ilgili sunum ve
testlerinde öğrencilere Eba üzerinden gönderileceğini belirtti.Yapılan bu çalışmaların da raporlaştırılarak
okul idaresinin de bilgilendirileceği de belirtildi.
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5- Seher Mahrum,9-10-11- ve 12.sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 4. Ünitelerin
işlenmekte olduğunu belirtti. Nisan ayı sonuna kadar 4.ünite konularının bitirileceğini söyledi.
- Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 4. Ünite isimleri tabloda belirtilmiştir:
SINIF

ÜNİTE ADI

9.SINIF

Gençlik ve Değerler

10.SINIF

Ahlaki Tutum ve Davranışlar

11.SINIF

İnançla İlgili Meseleler

12.SINIF

Güncel Dini Meseleler

Seher Mahrum ,bu konularla ilgili ayrıntılı bir şekilde hazırladığı ders notlarını öğrencilere Eba
üzerinden ulaştıracağını tekrar belirtti.
6-Öğrencilere gönderilen ders notlarının okunması ,testler ve değerlendirme sorularının
cevaplanması konusunda öğrencilerin bilgilendirileceği ve bu performanslarının da notla
değerlendirileceği Seher Mahrum tarafından söylendi.
7-Sınıf rehber öğretmenlerinin ,öğrenci ve velilerle iletim kuracağı hatırlatıldı.Seher Mahrum’da
mümkün olduğu kadar kendisinin de öğrencilerle iletişime geçip,süreç hakkında bilgi vereceğini
söyledi.
8-Zümre Başkanı Ebru Bengi tüm dünya ve ülkemiz olarak zor zamanlardan geçmekteyiz,bu süreçte
öğrencilerimizle iletişimimizin kopmaması ve onların eğitime devam etmesi gerekmektedir.Öğretmenler
ve idareciler olarak bize çok iş düşmektedir.Öğrenciler için elimizden geleni yapmalıyız,dedi
Bu sürecin en kısa zamanda sona ermesi dilekleriyle toplantı sona erdi.

Ebru BENGİ
Zümre Başkanı
(Müdür Yardımcısı)

Seher MAHRUM
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmen
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