KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
2019 – 2020 ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ, SAĞLIK BİLGİSİ ve TRAFİK KÜLTÜRÜ
DERSLERİ
2. DÖNEM BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı No
:4
Toplantı Tarihi
: 30 / 03 / 2020
Toplantı Yeri
: Sanal Ortam
Toplantı Saati
: 22.00
Toplantıya Katılanlar : Ebru BENGİ, Muzaffer EFE
GÜNDEM MADDELERİ:

1) Açılış ve yoklama
2) Dönem başı zümre toplantı tutanağının incelenmesi, uygulama sonuçlarının
değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması
3) Ünitelendirilmiş yıllık planların, ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi
4) Atatürkçülük ile ilgili konuların ünitelendirilmiş yıllık planlara yerleştirilmesi.
5) Zorunlu tatil ve evde eğitim yol ve yöntemlerinin görüşülmesi
6) Proje ve ödev konularının toplanması değerlendirilmesi
7) Dilek ve temenniler, Kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) Toplantı, Zümre Başkanı Ebru BENGİ tarafından watsapp üzerinden gerçekleştirilen
toplantıya ‘’ Hoş geldiniz ‘’ diyerek açtı. Yapılan yoklamada bütün zümre
öğretmenlerinin hazır bulundukları görüldü.
2) Dönem başı zümre tutanağı okundu. Zümre başkanı Ebru BENGİ, zümre
toplantılarının yıl içerisinde yapılacak çalışmalarda ortak bir anlayış geliştirilmesi,
uygulamalarda birliğin sağlanması ve zümre öğretmenleri arasındaki iş birliğinin
geliştirilmesine yönelik faydaları üzerinde durdu. Birinci dönemde alınan zümre
kararlarına uyulduğu, zümre içi iletişime önem verilmesinin ortak bir anlayış
geliştirilmesine katkı sunduğu ifade edildi. İkinci dönem korono virüs nedeniyle
okulların zorunlu olarak kapatılmasının ortaya çıkarttığı durum değerlendirildi.
Uzaktan eğitimin nasıl gerçekleştiği EBA TV ve EBA Portal kullanımı ile ilgili olarak,
EBA TV uygulamasının faydalı olduğu ancak ders işlenişlerinin çok yüzeysel ve kısas
olduğu belirtildi. EBA Portal uygulamasına ulaşma konusunda hem veliler, hem
öğrenciler, hem de öğretmenlerin çok büyük sıkıntı yaşadıkları vurgulandı.
Zümre öğretmeni Muzaffer EFE, online ders işleme yöntemleri ile ilgili araştırmalar
yaptığını en iyi uygulamaların bile sınıf ortamında ders işlemenin yerini
tutamayacağını belirtti. Zoom programı ile kısmen diğerlerine göre daha kullanılabilir
olduğunu belirtti.
Öğrencilerin EBA TV programı parelelinde EBA Portal üzerinden uygun konularla ve
sorularla ödevlendirildiği ve takibinin yapıldığını ve velilerle görüşmeler yapılarak,
sağlık açısından sosyal izolasyonun önemi ile ilgili bilgiler verildiğini belirtti.
Bu durumun ne kadar süreceği bilinmediği için yeni yöntemler geliştirilerek
öğrenmenin ve öğretmenin yeri yoktur prensibi ile var olan teknolojiyi verimli şekilde
kullanmak gerekliliği vurgulandı.

3) Muzaffer EFE, konuların işlenmesi sürecinde, yıllık programda kalınan yerden
itibaren uzaktan eğitime farklı yol ve yöntemlerle devam edildiğini ve edileceğini
belirtti.
4) Atatürkçülük ile ilgili konuların ünitelendirilmiş yıllık planlarda yer alan şekliyle
değerlendirildiği ve uzaktan eğitimde yeri geldikçe konulara eklenerek bilgilendirme
çalışması yapılacağı vurgulandı.
5) Zorunlu olarak çıktığımız bu tatilin bir evde uzaktan eğitim olduğu bilinci ile EBA
TV, EBA Portal ve online eğitim materyalleri, Watsapp ve benzeri uygulamalarla
mümkün olduğu kadar verimli geçirilmesi gerekliliği vurgulandı. Salgın hastalığın
yayılmasının önlenmesi amacıyla sosyal izolasyonun son derece önemli olduğu
belirtildi. Dönem ders işleyiş ve değerlendirme konusunda bakanlığın kararlarının
beklendiği belirtildi.
Öğrencilerin EBA Portala ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını, aynı sıkıntının
öğretmen uygulamasında da yaşandığı belirtildi.
6) Proje ve ödev konularının değerlendirilmesi hususunda sene başı zümre öğretmenleri
toplantısında belirtilen konuların yeterli olduğu, değerlendirme ölçeğinin de yine ilgili
toplantıda belirtilen şekliyle kullanılacağı dile getirildi.
Proje ödevlerinin öğrenciler tarafından sanal ortamda tarafımıza ulaştırılması gerekliği
proje çalışmalarının fotoğraflarının gönderilmesi gerektiği öğrencilere duyurularak
Nisan ayı ilk hafta ödevlerin daha önce belirtildiği gibi tesliminin tamamlanması
gerektiği öğrencilere hatırlatılacak.
Değerlendirmede aşağıdaki kriterler dikkate alınacak.
Proje ve performans ödevlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak ölçek ve
değerlendirme kriterleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
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Değerlendirilecek Hususlar
Hazırlama planı yapılması ve uygulama
başarısı
Gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması
ve çabası
Kendisini geliştirmek amacı ile bizzat yapması
ve çabası
Hazırlık sırasında ders öğretmeni ile diyalog
kurması
Konuyu düzgün ve anlaşılır şekilde sunması
Doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi
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Yazım kuralları ve dersin özel kurallarına
uygunluğu
Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması
Özenle yapılması, tertip, temizlik ve estetik
görünüm
Çalışmanın zamanında teslim edilmesi
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Verilen Puan

Düşünceler

7) Tüm Dünyayı kasıp kavuran COVİD-19 salgının biran önce bitmesi ve insanlığın
tekrar eski huzurlu günlerine dönmesi temennisiyle toplantı sona erdirildi.

https://www.sorubak.com
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