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TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
2 Mustafa YILDIRIM

GÜNDEM MADDELERİ VE GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :
1) Açılış ve Yoklama
- Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda herkesin hazır olduğu görüldü.
2) Uzaktan eğitim arasının 30 Nisana kadar uzatılması
Zümre başkanı Tun cer ALSOLAK: “Uzaktan eğitim arası 30 Nisana kadar uzatıldı. Bu çok uzun bir zaman dilimini
kapsamaktadır. Bu sürede öğrencilerimizle iletişimi kesmememiz gerekiyor. Bu süreçte zümre öğretmenleri olarak
öğrencilerimizin yanında yer aldığımızı göstermememiz gerekiyor. Öğrencilerimizin bu uzun zaman diliminde bol bol
kitap okuması aydalı olacaktır.” dedi.
3) Öğrencilerle iletişimin aktif olarak sağlanması
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa YILDIRIM: “Öğrencilerimizle aktif iletişim içinde olabilmek için her sınıf
düzeyinde sınıfın dersine giren zümre öğretmeni tarafından Wahatsapp grupları oluşturulması yerinde olacaktır.
Öğrenciler sorularını bu gruplar üzerinden sorabileceklerdir.” dedi.
4) TRT EBA TV’de yayınlanan her sınıf düzeyindeki dersler, takibi ve bunların EBA üzerinden raporlaştırılması
Zümre başkanı Tuncer ALSOLAK: “EBA ve EBA TV’de her sınıf düzeyinde müfredata uygun olarak dersler
anlatılmaktadır. Bu öğrenciler için büyük bir fırsattır. Öğrencilerimizin bu fırsattan faydalanmasını sağlamamız gerekiyor.
Biz de zümre öğretmenleri olarak bu dersleri izlemeliyiz. Anlatılan dersler doğrultusunda öğrencimizi EBA üzerinden
etkinlik, test vb. yöntemlerle ödevlendirerek takip etmeliyiz. Yapılan bu çalışmaları raporlaştırmalıyız.” dedi.
5. 12. Sınıfların durumu ve YKS (TYT)
Zümre başkanı Tuncer ALSOLAK: “12 R sınıfında TYT yönelik müfredatta yer alan bütün konular 13.03.2020 tarihi
itibarıyla bitirildi. Öğrencilerin konu eksiği bulunmamaktadır.” dedi.
Mustafa YILDIRIM: “12 M sınıfında da TYT yönelik müfredatta yer alan bütün konular 13.03.2020 tarihi itibarıyla
bitirildi. Öğrencilerin konu eksiği bulunmamaktadır.” dedi.
Zümre başkanı Tuncer ALSOLAK: “12. Sınıflar bol bol soru çözmeli ve deneme sınavı yapmalıdır. Ayrıca anlam
sorularını daha iyi yapabilmeleri için boş zamanlarında kitap okumalılar.” dedi.
6) Dilek ve Temenniler: Zümre başkanı Tuncer ALSOLAK , “İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlığın her
şeyden çok daha önemli olduğu bu dönemde uzaktan eğitim daha da büyük bir önem kazanmıştır. Uzaktan eğitimin daha
da büyük bir önem kazandığı bu süreçte zümre öğretmenleri olarak aldığımız kararları en iyi şekilde uygulanacağız.
Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman işbirliği içinde
olacağız.’’ dedi.
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ALINAN KARARLAR:
1. Uzaktan eğitim sürecinde “Öğrenci-Öğretmen-Veli-Okul İdaresi” arasındaki iletişimin sağlanması
2. Her sınıf düzeyinde sınıfın dersine giren zümre öğretmeni tarafından Wahatsapp gruplarının oluşturulması
3. Zümre öğretmenleri olarak bu derslerin EBA üzerinden izlemesi
4. Gerekli hallerde, öğrencilerden istek gelmesi durumunda, video konferans yöntemi ile canlı ders anlatılması
5. Anlatılan dersler doğrultusunda öğrencilerin EBA üzerinden etkinlik, test vb. yöntemlerle ödevlendirerek takip
edilmesi ve yapılan bu çalışmaların raporlaştırması
6. Bütün sınıf düzeylerinde okuma etkinliği başlatılarak her hafta bir kitap belirlenerek kitabın PDF formatının sınıf
gruplarına atılması ve okunup okunmadığının takibinin yapılması
7. EBA, YOUTUBE vb. kaynaklardan müfredata uygun içeriklerin öğrencilerle paylaşılması
8. 12. Sınıfların soru çözümlerinin takip edilmesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
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