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GÜNDEM
1. AçılıĢ ve yoklama
2. Uzaktan eğitim sürecinde, öğrenci takibi ve alan derslerinin iĢleyiĢi ile ilgili yapılması
gerekenler
3. Öğrenci baĢarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunun görüĢülmesi
4.Proje ödevlerinin teslim tarihleri ve toplanma Ģekilleri
5. Dilek ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERĠNĠN GÖRÜġÜLMESĠ VE ALINAN KARARLAR
1. Toplantıda Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin hazır oldukları görüldü.
2. Halil Doğaner söz alarak, okullar kapanmadan önce oluĢturulan whatsapp gruplarıyla
öğrenci çalıĢmaları takip edilmektedir. Öğrenciler ders müfredatına göre ödevlendirilmekte ve
ödev takibi yapıldığını bildirmiĢtir.
Mehmet Emin Köken söz alarak, öğretmenler öğrencileriyle Eba üzerinden, bunun mümkün
olmadığı durumlarda ise Whatsapp ya da kullanabileceği baĢka programlar üzerinden
görüĢerek onları yönlendirebilir. Öğrenciler belli aĢamalarda çalıĢmalarının fotoğraflarını
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öğretmenine gönderebilir. Öğretmen, çalıĢma üzerinde değerlendirme yaparak öğrenciye geri
dönüĢ yapabilir diye bildirmiĢtir.
Ahmet AltındaĢ söz alarak, Eba ve sosyal medya üzerinden öğretmenlerin, öğrenci ve
velilerle iletiĢimi artırması yararlı olacaktır. Resim bölüm öğrencilerine yönelik bir instagram
adresi açılarak yöneticinin kontrolünden geçen çalıĢmaların ve varsa videoların yayınlanması
sağlanabilir. Ayni sayfada sanatla ilgili film belgesel ve sanal müze sergilerinin linkleri
yayınlanabilir.
ġaban Uysal söz alarak, öğrencilerin uzun süredir evde kalmaları moral olarak sıkıntı içine
girdikleri görülmektedir. Öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek ve çalıĢmalarını
değerlendirmek amacıyla haftada bir defa her öğretmen her atölye dersi için bütün sınıfın
katılımı sağlanarak video konferans programlarıyla öğrenciler motive edilip çalıĢmaları
yönlendirilebilir.
 Öğretmenler, her ders için whatsapp grupları oluĢturarak yada sınıf bazında
video konferans programları aracılığıyla öğrenci motivasyonunu sağlama, ders
müfredatına uygun ödevlendirme yapma, çalıĢmaların her aĢamasında öğrenciler
yönlendirerek ders takibi sağlanmasına karar verildi.
 Sınıflar bazında bütün atölye öğretmenlerinin olduğu whatsapp grupları
oluĢturup, süreçte veli desteğinin alınmasına karar verildi.
 Resim bölüm öğrencilerine yönelik bir instagram adresi açılarak yöneticinin
kontrolünden geçen çalıĢmaların ve slogan eĢliğinde çalıĢma ortamını gösteren
videoların yayınlanmasına, aynı sayfada sanatla ilgili film belgesel ve sanal müze
sergilerinin linkleri yayınlanmasına karar verildi.

3. Sevgi GümüĢ söz alarak, belli zaman aralığından sonra sosyal ağlar üzerinden teslim alınan
ödevler artı –eksi yöntemi ile takip edilip değerlendirme kriterleri ekseninde notlar verilebilir,
verilen notlar performans ödevi değerlendirmesinde dikkate alınabilir.
Esra Yıldırım söz alarak, öğrencilerin sosyal medya üzerinde göndermiĢ oldukları resimleri,
hazırladığımız değerlendirme kriterlerine göre baĢarının ölçülmesi sağlanabilir.
Meh. Emin Köken söz alarak, uzaktan eğitim süresi boyunca yapılan uygulama çalıĢmaları,
okulların açıldığı ilk hafta toplanarak değerlendirilebilir. Öğrencinin uzaktan eğitim
sürecindeki derse olan ilgisi, performans değerlendirmesinde dikkate alınabilir.
Halil Doğaner söz alarak, bu süreçte öğrenci baĢarısının etkili bir Ģekilde ölçülemeyeceğini
düĢünmekteyim. Bazı öğrenciler whatsapp gruplarından yaptıkları çalıĢmaları göndererek
katkı sağlamaktadır. Bu bizim için bir gösterge olabilir. Ama en doğru değerlendirme okullar
açıldığında yüz yüze yapılan çalıĢmalarla verilebilir. Okulların açılmaması durumunda da
hiçbir öğrencinin baĢarısız olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düĢünmekteyim.
 Uzaktan eğitim süresi boyunca yapılan uygulama çalıĢmaları, okulların açıldığı
ilk hafta toplanarak değerlendirilmesine, öğrencinin uzaktan eğitim sürecindeki
derse olan ilgisi ve ödevlendirmelerden performans notunun verilmesine karar
verilmiĢtir. Uzaktan eğitim sürecinin uzaması halinde ise öğrencilerin sosyal
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medya üzerinden göndermiĢ oldukları resimleri hazırladığımız değerlendirme
kriterlerine göre baĢarının ölçülüp değerlendirme yapılmasına karar verildi.
4. Halil Doğaner söz alarak, proje ödevlerinin okulların açılmasıyla beraber teslim tarihlerinin
belirlenmesi doğru olacaktır. Çünkü ebru dersinden ödev alan bazı öğrenciler bu çalıĢmalarını
evde tamamlayamazlar. Ancak okul ortamında yapabilirler.
M. Emin Köken söz alarak, projeler nisan ayının sonuna doğru teslim alınacaktı. Teslim
tarihini, mayıs ayının son haftası olarak değiĢtirebiliriz.
Ahmet AltındaĢ söz alarak, projelerin okul açıldığında toplanmasının yararlı olacağı,
okulların açılmama durumunda yeniden planlama yapılabilir.
 Nisan ayı içinde teslim alınması gereken proje ödevlerinin teslim tarihi mayıs
ayının son haftası olarak değiĢtirilmesine karar verildi. Uzaktan eğitim sürecinin
uzaması halinde ise konuyla ilgili yeniden planlama yapılmasına karar verildi.
5. Halil Doğaner söz alarak, öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttıracak çeĢitli önlemler
alınabilir. Örneğin öğrencilerden çalıĢmalarını yaparlarken kısa video çekmeleri istenebilir.
Bizim belirleyeceğimiz Ģekilde sosyal medyan paylaĢılabilir. Hem evde kalmayı destekleyici
hem de çalıĢmayı özendirici Ģekilde olabilir. Bunun için slogan belirlenebilir. Mesela
“SAĞLIĞIM YERĠNDE SANATIM ELĠMDE MUTLUYUM EVĠMDE HAYAT EVE
SIĞAR” gibi.
Halil Doğaner söz alarak, Bakanlığın bu konuyla ilgili içerik hazırlaması uzaktan eğitimin
verimliliğini artıracağını bildirmiĢtir.
Sürecin baĢarılı geçmesi ve hedeflere ulaĢılması dileğiyle toplantı bitirdi.
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