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GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULU 

23 KASIM- 31 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK UZAKTAN EĞİTİME 

İLİŞKİN VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 

 

              Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler, 

              Covid-19 salgını öyle görünüyor ki yeni eğitim öğretim yılında da bir süre daha hayatımızda olacak. Bizleri her 

alanda olumsuz yönde etkileyen bu süreç eğitim – öğretime de farklı bir bakış açısı getirmiştir. Süreç bitene kadar 

bizlere düşen ise daha düzenli, tertipli ve çözüm odaklı olmak. Bu kapsamda aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yol 

haritamızı belirledik. İnşallah kısa sürede tüm zorlukları hep birlikte aşacağız. 

 

1- Bakanlar Kurulu Kararıyla resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar 

uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır. 

2- Uzaktan eğitim faaliyetleri ve canlı dersler ara tatilin bittiği gün olan 23 Kasım Pazartesi günü başlayacaktır. 

Tüm öğrencilerimiz canlı derslere katılım sağlayacak ve ders programı 21 Kasım Cumartesi günü okul web 

sitesine yüklenerek duyurusu yapılacaktır. Uzaktan eğitim ile örgün eğitim arasında bizler için bir fark 

bulunmamaktadır. Yani öğretmenlerimiz aynı ciddiyet ile derslerini yaparken öğrencilerimizden ilk 

beklentimiz derse zamanında katılmalarıdır. Öğretmenimiz derse yoklama alarak başlamaktadır. Bu konuda 

siz değerli velilerimizin takibi çok önemli. 

3- Öğrencimizin derste dikkatinin dağılmaması için mümkün olduğunca ders yapılacak ortamın sade ve dikkat 

dağıtıcı olmaması gerekiyor. Sizlerin çabası bu açıdan değerli olacaktır. Ders öncesinde tüm ders materyalleri 

hazır bulundurulmalı ve öğrencimizin derse bu şekilde katılım sağlanmalıdır. 

4- Ders esnasında öğrenci ders haricinde başka hiçbir şeyle meşgul olmamalıdır. Unutmayın ki öğretmenimiz 

her an öğrencilerimizle karşılıklı iletişim halindedir. Öğrencimizin kamerası ve mikrofonu ders sırasında kapalı 

olmalıdır. Sadece söz isteyerek açmalıdır. Ders boyunca öğrencilerimiz hiçbir şekilde dersi terk etmemelidir. 

Eğitim öğretim sarmal ilerlediği için bir dersin kaçırılması devamında gelecek birçok konunun da kaçırılması 

anlamına gelecektir. 

5- 8. Sınıflarımız için iki haftada bir yapılan deneme sınavları aynı takvime uyularak çevrim içi (online) yapılmaya 

devam edecektir. 

6- Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla, destekleme ve yetiştirme kursları ikinci bir duyuruya kadar 

yapılamayacaktır. 

7- 1. Dönem 1. Yazılı sınavlara katılamayan öğrenciler için 23 Kasım Pazartesi günü ayrıca bir duyuru yapılacak, 

günler belirlenip bu durumdaki öğrencilerimizin sınava katılması sağlanacaktır. 

8- Her öğrencimiz günlük en az 10 dakika DYMED çalışması yapıp en az 20 dakika kitap okuma çalışması 

yapacaktır. 

9- 2020/2021 eğitim öğretim yılı ders kitaplarını almayan öğrencilerimizin 20/11/2020 Cuma günü saat 15.00’e 

kadar ders kitaplarını okulumuzdan almaları gerekmektedir. 

10- Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize sağlıklı günler dilerim. 

 

Halil KARAGÖ Z 

Gazi Osman Paşa Ortaokulu Müdürü 


