2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ,TARİH VE T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ
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: 13.30

Toplantının Başkanı

: Ebru BENGİ(Okul Müdür Yardımcısı)

Toplantıya Katılanlar

: Gülnur ÖZMURAL(Tarih 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 edilerek, anlatılan konuyla ilgili EBA üzerinden gönderilen çalışmaların
raporlaştırılması ve okul idaresine sunulması.
5-Öğrencilere Eba üzerinden gönderilecek ders,soru ve konu anlatımlarının içeriğinin belirlenmesi
6- Öğrencilerin EBA performanslarının ,yine öğrenciyle paylaşılması .
7-Proje ödevi teslim tarihinin görüşülmesi
8-Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
1-Zümre toplantısı,zümre başkanı Ebru Bengi ve Tarih dersi öğretmeni Gülnur Özmural’ın katılımıyla
telekonferans şeklinde yapılmıştır.
2-Ebru Bengi”Dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını nedeni ile olağanüstü tedbirler
alınmaktadır.”demiş,salgın nedeniyle ülkemizde okullara verilen aranın 30 nisan tarihine kadar
uzatıldığını hatırlatmıştır.Eğitim-öğretim hayatının aksamaması için sürecin “Uzaktan Eğitim” yoluyla
devam edeceğini belirtmiştir.Gülnur Özmural ise “Tabiki en etkin kaynak Eba.Milli Eğitim
Bakanlığı’nın Eba yoluyla hazırladığı 20’şer dakikalık ders videoları dahilinde programa devam
edilecek” dedi.Ayrıca Gülnur Özmural”Ben dün sınıf rehber öğretmeni olduğum 11 Resim sınıfının
velilerini tek tek aradım,konu hakkında bilgi verdim.Diğer sınıf rehber öğretmeni arkadaşlarda aynı
bilgilendirmeyi yaptı.”diye eklemiş,yapılan bilgilendirmelerin veli ve öğrencileri destekleyici nitelikte
olduğu ilerleyen günlerde bilgilendirmenin devam etmesi için çalışılacağı hususu karara bağlanmıştır.
3-Gülnur Özmural”Uzaktan eğitim sürecinde,öğrencilerin derslerden kopmamaları ve evde öğrenmeye
devam etmeleri için Eba Tv’nin,buradaki konu işlenişinin takip edilmesinin gerekli olduğunu
düşünüyorum.Ders yayınlarının ardından konuyu pekiştirmek için öğrencilere ders özetleri,sunum,kısa
video,test ve değerlendirme soruları gönderip,kontrolünü yapıp sözlü notu olarak değerlendireceğim”
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demiştir.Bu uygulamanın öğrenci motivasyonunu canlı tutacağı,daha istekli ders dinlemelerini
sağlayacağı kararlaştırılmıştır.
4-Gülnur Özmural,Eba üzerinden gönderilen çalışmaların yapılma oranlarını kontrol edeceğini,okul
idaresini bilgilendirmek için bu çalışma sonuçlarını raporlaştırarak okul idaresine sunacağını
söylemiştir.Okul idaresinin bu şekilde çalışmalardan haberdar olmasının uygun olacağı
kararlaştırılmıştır.
5-Ebru Bengi”Hangi konularla ilgili öğrenci çalışmaları hazırlamayı düşünüyorsunuz?”diye
sormuştur.Gülnur Özmural”Nisan ayında işlenecek konular belli.Benim de okulda işleyecek
olduğum,Eba Tv’de de anlatılacak olan konular.Özetle ;9.sınıflarda”İslam Tarihi” ,10.sınıflarda
Kanuni Sultan Süleyman dönemini içeren siyasi ve sosyal olaylar” 11.sınıflarda 19.yy Osmanlı Devleti
Kültür ve Medeniyetini yansıtan olaylar”12.sınıflarda Atatürk Dönemi Dış Politika ve İkinci Dünya
Savaşı”gibi konular anlatılacak.Ayrıca 12. sınıflar için 9. ve 10. sınıfların tekrarı mahiyetinde çalışmalar
yapmak istiyordum.Bu dönemleri yansıtan test sorularını Eba üzerinden 12. sınıflara göndermeyi
planlıyorum.”demiştir.Bu uygulamanın da yararlı olacağı ve yapılması gerektiği karara bağlanmıştır.
6-Gülnur Özmural”Daha önce de söylediğim gibi öğrencilerin Eba performanslarını sözlü notuna
dönüştüreceğim.Sonuçlanan her çalışmadaki performansını öğrenciyle,öğrenci WhatsApp gruplarına
bağlanarak paylaşacağım.Böylece kendi değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi olacak.”demiştir.Bu yolla
öğrenciyle sürekli irtibat halinde olunmasına karar verilmiştir.
7-”Daha önce yapılan zümre toplantısında proje ödevlerinin mayıs ayının ikinci haftası toplanmasına
karar verilmiştir”diyen Gülnur Özmural,şayet bu olağanüstü süreç uzarsa ödev toplama tarihini
geciktirilebileceğini söylemiştir.Ancak şu durumda bir sıkıntı olmadığından proje ödev tarihinde bir
değişikliğe ihtiyaç olmadığı kararlaştırılmıştır.
8-Ebru Bengi”Bu süreci en kısa zamanda tüm dünya ve ülkemiz adına atlatmamızı temenni
ediyorum”demiştir..İletişimin kopmaması gerektiği vurgulanarak,bu dönemin işbirliği içinde en kısa
zamanda atlatılması temennisiyle toplantı sona erdirilmiştir.
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