
 

 

Sayın Veli; 

Covid-19 salgını ile ülkelerin aldığı tedbirler, toplumsal yaşantımızın bütün temel 

ihtiyaçlarını “dijital süreçlerle sağlamak” üzerinden yeniden şekillendirdi. Yaşamsal 

alanımızın her bir kanalında olduğu gibi, eğitim sistemi de bu süreçte dijital, uzaktan ve 

sosyal öğrenme alanlarından kopuk bir yapıya girdi. Öğrenme ve öğretme sistemleri duruma 

hızlıca adapte olacak teknolojik vurgular yaparken, günlük rutin okul deneyimlerimizi alt üst 

ederek yeni bir ortam sağladı. Mecburi bir geçişle alışkın olmadığımız uzaktan eğitim 

sürecine programlar, çalışmalar ve rutin okul programlamalarımızı online’ a taşıyarak devam 

ettirmeye ve birbirimizden kopmamaya çabaladık. 3 Mart Eğitim Kurumları olarak salgının 

başından itibaren, yaşanan değişmelere entegre çalışma ve programlamalar yaptık. Bu 

programlamalar boyunca çıkış noktamız; iki temel durum üzerinden olmuştur. Bunlardan biri 

akademik kayıpları en aza indirecek ders programı ve planlaması iken diğeri ise uzaktan da 

olsa sosyal algımızın bizi bir arada tutmasını sağlayacağı etkinliklerdir. Çünkü iyi bir 

akademik donanıma sahip olan bireyin; öncelikli olarak sosyal deneyimlerinin güçlü 

olmasından geçtiğini biliyoruz. Neredeyse 3 dönem süresince; sabırla ve her koşulda 

öğretme çabasıyla çalıştık. Online etkinlikler, seminerler, dijital atölyeler, meslek gruplarında 

uzman kişilerin öğrencilerimizle gerçekleştirdiği online görüşmeler, online sınavlar ve sınav 

sonrası baraj altı çalışmalar ile akademik süreçleri destekledik. Her gün düzenli alınan 

yoklamalar ve haftalık ödev yapma durumlarını gösteren mesajları da sizlerle paylaştık. 

Ayrıca yıl içinde düzenlenen veli toplantılarımızla paylaşımlarımızı canlı tuttuk. Tüm bu süreç 

boyunca amacımız, uzakta da olsak öğrenci-okul ve veli iletişimini sağlamaktı. Programların 

yoğun ve fazla olmasından çok, doğru ve verimli olmasına dikkat ettik. 

Ülkemizde normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde, öğrencilerimizin okuldan 

uzak kalmalarının sonucunda oluşan sosyal ve akademik kayıpların telafi edilmesinin zorunlu 

olduğunu biliyoruz. Bu nedenle telafi süresi boyunca planlamamızı çözüm odaklı eğitim 

stratejileri geliştirmek üzere kurduk. Planladığımız çalışmalar aşağıdaki gibidir: 

 

 
Telafi Çalışmalarımızın Odaklandığı Başlıklar Şu Şekildedir: 

 

 

 Öğrencilerimizin, sosyal ve duygusal yönden iyileşme durumlarına yönelik çalışmalar, 

 
 Öğrencilerimize ölçme ve değerlendirmeler yaparak geride bıraktığımız yılın eğitim-

öğretim sürecinde eksik konu ve kazanımlarının planlı, ayrıntılı tespiti üzerinden 

tekrar çalışmaları, 

 
 Eksiklerin tespiti için yapılan ölçme ve değerlendirme sonrası, telafi programlarının 

içeriği, süresi ve ders saati dağılım analizleri, 

 
 Öğretmenlerimizin motivasyon süreçlerinin desteklenmesi, 

 
 Salgın sonrası değişen psikolojik ihtiyaçlarımıza göre şekillenen rehberlik çalışmaları, 

 
 Okulumuzda titizlikle uygulanan, MEB tarafından yayınlanmış hijyen kılavuzuna birebir 

uyulan temizlik süreçlerinin tüm bu çalışmalar süresince devam etmesi gibi 

hususlarıdır. 



 

 

 Telafi Çalışmalarımızın Planlaması Şu Şekildedir: 

 

1.AŞAMA (TAKVİYE ÇALIŞMALAR) 

7 Haziran- 2 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacaklar 

  Her bir dersin branş öğretmeni tarafından uzaktan eğitimle geçen süreçte, her ders 

özelinde önemli ve kritik olan kazanımın ne olduğu yapılan toplantılarla tespit 

edilmiştir. 

 
  Bu tespitle birlikte en hızlı şekilde, öğrencide oluşan kayıpların ölçme değerlendirme 

üzerinden belirlenmesi için sınavlar hazırlanmıştır. 

Bu sınavlar 9. Sınıflar için 10 ve 17 Haziran Perşembe Saat 14.00’te 

10. ve 11. Sınıflar için 8 ve 15 Haziran Salı Saat 14.00’te yüz yüze yapılacaktır. 

                    

Önemli Not: Sınav günleri; sabah okulda yüz yüze ders, öğleden sonra 14.00’te sınav olacak 
şekilde planlanmıştır. 

Yapılacak sınavla, eksik kazanım ve konu kayıpları tespit edileceğinden öğrencilerimizin sınava 
katılması önemlidir. Yapılacak sınavın içeriği bütün bir yılın değerlendirmesi şeklinde olacaktır. 

Sınavımız, ilk hafta sözel bölüm, ikinci hafta sayısal bölüm olarak uygulanmak üzere hazırlanmış, 
tek bir sınavdır.               

  Belirlenen konu ve kazanımlar yıl sonu öğretim programlarına dahil edilerek yüz yüze 

okula gelinen günlerde öğrenciye anlatılacak ve bu konular 2 Temmuz’a kadar 

yapılacak derslerde işlenecektir. 

 

 “Akademik toparlanma” devam ederken, yüz yüze gelinen günlerde ders 

programımıza sosyal, duygusal kayıplarımız ile ilgili “sosyal üretim etkinlikleri” 

eklenmiştir. Bu etkinlikler; görsel sanatlar, beden eğitimi, yabancı diller ile koordineli 

çalışma sağlanarak planlanmıştır. 

 
  Rehberlik birimi tarafından sosyal ilişkiler temelli iletişim becerilerini geliştirmeye 

yönelik “birlikte yapma, birlikte hissetme, birlikte olma” oyun atölyeleri ile kişilerarası 

ilişkileri destekleyici çalışmalar planlanmıştır ve uygulanacaktır. 

 

 
 Yüz Yüze Eğitime Gelindiği Günlerde Uyulması Gereken Okul İçi Kurallar 

 Okul saatleri içerisinde, ders ve teneffüslerde maske ve mesafe kurallarına uyulması 

zorunludur. 

 Okul ders saatlerimiz yüz yüze günlerde 9.00’da başlayacak - 16.50’de bitecektir. Bu 

günlerde sabah kahvaltısı-öğle yemeği ve ikindi verilecektir. Online günlerde ise ders 

programı mevcut program ve saatler üzerinden devam edecektir. 

 Okul girişlerinde bulunan ateş ölçerle, ateş ölçümleri yapılmalıdır. Ayrıca yine girişte 

bulunan dezenfektan üniteleri kullanılmalıdır. 

 Her öğrencinin yemekhanede yemek yiyeceği masa belirlenmiş ve sabittir, olası 

filyasyon takibi gereği bu kurala uyulmalıdır. 

 Servis kullanımı için, okul servis sorumlumuz Ali Bey’le 0542 780 16 71 telefon 

numarasından irtibata geçebilirsiniz. 



 

 

Öğrencilerin 7 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında okula gelecekleri takvim, tablo halinde 

aşağıya çıkarılmıştır. 

 

1.HAFTA 
 

TARİH 

7 HAZİRAN 
PAZARTESİ 

8 HAZİRAN SALI 
9 HAZİRAN 
ÇARŞAMBA 

10 HAZİRAN 
PERŞEMBE 

11 HAZİRAN 
CUMA 

 
GELEN 

ŞUBELER 

 
10. SINIFLAR/ 
11. SINIFLAR 

 

9.SINIFLAR 

DEZENFEKSİYON 
İŞLEMLERİ 

- 
TEMİZLİK GÜNÜ 

 
10. SINIFLAR/ 
11. SINIFLAR 

 

9.SINIFLAR 

 

2.HAFTA 
 

TARİH 

14 HAZİRAN 
PAZARTESİ 

15 HAZİRAN SALI 
16 HAZİRAN 
ÇARŞAMBA 

17 HAZİRAN 
PERŞEMBE 

18 HAZİRAN 
CUMA 

 
GELEN 
ŞUBELER 

 
10. SINIFLAR/ 
11. SINIFLAR 

 

9.SINIFLAR 

DEZENFEKSİYON 
İŞLEMLERİ 

- 
TEMİZLİK GÜNÜ 

 
10. SINIFLAR/ 
11. SINIFLAR 

 

9.SINIFLAR 

 

3.HAFTA 
 

TARİH 

21 HAZİRAN 
PAZARTESİ 

22 HAZİRAN SALI 
23 HAZİRAN 
ÇARŞAMBA 

24 HAZİRAN 
PERŞEMBE 

25 HAZİRAN 
CUMA 

 
GELEN 
ŞUBELER 

 
10. SINIFLAR/ 
11. SINIFLAR 

 

9.SINIFLAR 

DEZENFEKSİYON 
İŞLEMLERİ 

- 
TEMİZLİK GÜNÜ 

 
10. SINIFLAR/ 
11. SINIFLAR 

 

9.SINIFLAR 

 

4.HAFTA 
 

TARİH 

28 HAZİRAN 
PAZARTESİ 

29 HAZİRAN SALI 
30 HAZİRAN 
ÇARŞAMBA 

1 TEMMUZ 
PERŞEMBE 

2 TEMMUZ 
CUMA 

 
GELEN 
ŞUBELER 

 
10. SINIFLAR/ 
11. SINIFLAR 

 

9.SINIFLAR 

DEZENFEKSİYON 
İŞLEMLERİ 

- 
TEMİZLİK GÜNÜ 

 
10. SINIFLAR/ 
11. SINIFLAR 

 

9.SINIFLAR 

  

Not: Derslere yüz yüze gelemeyecek öğrenciler için, dersler uzaktan eğitimle Teams 

programı aracılığıyla devam edecektir. 



 

 

 

2.AŞAMA (TELAFİ ÇALIŞMALARI) 

Ağustos Ayı İtibariyle Yeni Eğitim Öğretim Yılında Yapılacaklar 

 
 2021-22 Eğitim Öğretim yılında 12.sınıf olacak öğrencilerimiz 10 Ağustos’ ta,  

    diğer sınıf seviyesindeki öğrencilerimiz ise 16 Ağustos’ta telafi eğitimleri ile beraber    

    yeni müfredat derslerine başlayacaktır. 

 

 Geçtiğimiz dönemlerde uzaktan eğitim süreci boyunca oluşan eksik kazanımlar, 

derslerin yıl içi öğretim programlarının içine dahil edilecektir. Böylece akademik 

toparlanma sürecimiz hızla devam edecektir. 

 

 Telafi eğitimleri ve yeni dönemin konu kazanım çalışmaları devam ederken, her 

ders için ünite bitimlerinde konu kavrama testleri yapılacak ve bu testlerin 

sonucunda ihtiyaç duyulan öğrencilerle grup etütleri, bireysel ödevlendirme gibi 

tamamlayıcı çalışmalar planlanacaktır. 

 

 Yoğun akademik süreçle eş zamanlı olarak, öğrencilerin pandemi süresince 

kaybettikleri motivasyonu ve eksik kalan sosyal duygusal etkileşimleri 

canlandırmak için rehberlik birimi tarafından etkinlikler uygulanacaktır. Rehberlik 

birimi olarak bu süreçte çıkış noktamız “Kaybettiklerimizi destekliyoruz; 

keşfettiklerimizin üzerine gidiyoruz.” olacaktır. 

 

 Ayrıca öğrencilerin yabancı dil öğrenme süreçlerini göz önünde bulundurarak; onlar 

için hazırlanacak destekleyici pratik dil uygulamaları ve yabancı dille düşünme 

egzersizleri yapılacaktır. 

 
Not: Yapılacak olan bütün çalışmaların ayrıntılı planlaması sizlerle ilerleyen zamanlarda 

paylaşılacaktır. 


