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GÜNDEM MADDELERİ
1) Açılış ve Yoklama,
2) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, varsa uygulamada görülen
aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
3) Coronavirüs nedeniyle yapılamayan eğitim faaliyetlerinin yapılma şekli ve alınacak
tedbirler
4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile
öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak
amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması
ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
6) Sınavların ve ortak sınavların planlanması, Performans ödevleri ile projelerin toplanması
ve değerlendirilmesi,
7) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
8) Dilek ve Temenniler.

MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) Açılış ve Yoklama: Gündem maddeleri görüşülmek üzere 31 Mart 2020 tarihinde 13:30’da
Okul Müdür yardımcısı Ebru BENGİ’ başkanlığında, Coğrafya Öğretmeni
Erdoğan
ERDOĞDU’nun katılımı telekonferans sistemi ile Coğrafya zümre toplantısı yapılmıştır.
2) Daha önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Kararları incelendi ve alınan kararların
uygulandığı görüldü.

3) Tüm Dünya ve ülkemizde Pandemi haline gelen Coronavirüs salgını nedeniyle okulların
Nisan ayı sonuna kadar tatil edilmesinden dolayı derslerin MEB tarafından EBA sistemi
üzerinden işlendiği, öğrencilere Eba üzerinden ödevler verildiği bunun yanında bundan sonra
öğrenciler ile watsapp ve telekonferans yöntemi ile irtibat halinde olunacağı ve derslerin
aksatılmayacağı konuşuldu.
4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak telekonferans sistemi ile dersler
anlatılırken mümkün olduğunca Atatürkçülük konularına da yer verilecektir.
5) Yöntem ve Teknikler konusunda öğrenciler ile EBA ve telekonferans sistemi, watsapp gibi
iletişim araçları ile gruplar kurarak derslerin işlenmesi ve ödevlerin verilmesi sağlanacaktır.
6) Sınavların yapılması konusunda tatilin uzun bir süreç olduğu için henüz daha MEB
tarafından ilgili takvim açıklanmadığı için herhangi bir karar alınmamıştır. Ancak bakanlık
tarafından okullar, telafi programı gibi konulara açıklık getirildikten sonra sınavlar okul
idaresi ile planlanarak yapılacaktır. Performans ve proje ödevleri de okular açıldıktan sonra
yapılacaktır.
7) İş sağlığı ve güvenliği konusunda okul idaresinin alacağı tüm kararlara uygun hareket
edileceği bununla beraber; sınıf ortamının temiz tutulması, kapı ve pencerelerin açılıp,
kapatılırken dikkat edilmesi, sınıf ve koridorlarda yürürken dikkatli olunması, öğrencilerin
birbirlerine kalem, silgi vs verirken atarak değil de bizzat elden teslim edilmesi, birbirlerini
itelemeleri, gibi konularda ara ara ikazlarda bulunulması gereği belirtildi.
8) Dilek ve temenniler ile toplantıya son verildi.

31/03/2020
Erdoğan ERDOĞDU
Coğrafya Öğretmeni

Ebru BENGİ
Okul Mdr. Yard.

Okul Müdürü
Mustafa DEMİR

