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UZAKTAN EĞİTİM VELİ BİLGİLENDİRME BROȘÜRÜ

AİLELERİMİZİN
YANINDAYIZ

Değerli Velilerimiz, tüm dünya ülkeleri gibi biz
de zorlu bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 adı
verilen virüsün neden olduğu salgın hastalık
maalesef etkisini hala göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'mız, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun
da tavsiyelerini dikkate alarak okulların uzaktan
eğitimle açılmasına ve 21 Eylül'e kadar uzaktan
eğitim yapılmasına karar verdi. Uzaktan Eğitim;
zamandan ve mekândan tamamen bağımsız bir
şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın yürütülen bir programdır. Mevcut olan
bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası
ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü,
sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve
görüntüleyebileceği, akılcı, çağdaş, yenilikçi bir
eğitim sistemidir.

İnternet erişimi olan öğrencilerimiz
için EBA üzerinden canlı ders
tanımlamaları yapılmıştır.
İnternet erişimi olmayan veya ders
tekrarı yapmak isteyen öğrencilerimiz
de EBA TV'de yayınlanan dersleri
takip edebilirler. Ayrıca 12. sınıf
öğrencilerimiz bu yıl üniversite
sınavına hazırlanacakları için
öğretmenlerimiz tarafından açılan
DYK'ları (Destekleme ve Yetiştirme
Kursları) yüz yüze alıyorlar.

Eğitim-Öğretim faaliyetleri 23 Mart 2020
tarihinden itibaren uzaktan eğitim modeliyle sürdürülmektedir. Bu noktada TRT ve
EBA üzerinden dersler devam etmektedir.
Ayrıca öğretmenlerimiz de "Canlı Ders" ile
öğrencilerimize telafi eğitimi vermeye
başladılar ve 18 Eylül'e kadar devam edecekler. EBA TV ve canlı dersler üzerinden
izlenilen derslerin çocuklarımıza mutlaka
faydalı olacağından eminiz.
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BU SÜREÇTE
AİLELER
NE YAPMALI?
Çocuklarımızın beden sağlığı kadar
ruh sağlığına da önem verilerek, onlarda panik ve geleceğe güvensizlik
oluşturabilecek konuşmalardan kaçınılmalı. Olabilecek kötü senaryoları
düşünmekten uzak durulmalı.
Salgın hakkında aşırı kaygılı ve üzgün
görünmeniz, onun yanında sürekli olumsuzluklardan bahsetmeniz onun
daha hırçın, gergin ve öfkeli olmasına
sebep olacaktır. Ona güven vermeye
çalışın. Gerekli önlemleri aldığınızı ona hissettirin.
Çocuklarımıza sürekli ders ve ödev
baskısı yapmak yerine onların günlerini, yine onlarla birlikte planlayabilirsiniz. Etkinlik tablosu oluşturmak faydalı olacaktır.
Öğrencimiz için evinizde uygun çalışma ortamı ayarlayın. Onun gün içinde
uzaktan eğitim aldığı süre boyunca
evde gürültü çıkarabilecek, onun
dikkatini dağıtacak hiçbir iş yapmayın.

Salgın hastalık gibi durumlarda makul
düzeyde kaygının normal bir duygu olduğunu kabullenmeliyiz. Çocukların
kaygı gibi durumlarda ebeveynlerini
örnek alacağını unutmayıp onlara bu
konuda örnek olmalıyız.
Yalnızca resmi rakamların vereceği
haberler takip edilmeli ve bunlara güven duyulmalıdır. Doğru bilgileri çocuklarımızla paylaşmak onların da sürece bakışını etkileyerek kaygılarını
azaltacaktır.
Çocukların bu konuda edindikleri yanlış bilgileri ancak onların soru sormasına izin vererek ve konuşarak düzeltebilirsiniz. Çocuklara konuyla ilgili çok
detay vermeden genel ve net bilgiler
vermek onların kaygıyla baş etmesine
yardımcı olacaktır. Çocuklarla konuşmaktan ziyade dinlemek onlar için çok
daha faydalı olacaktır.
Çocuklara bazı konuları anlatmaktan
çok örnek olmak önemlidir. Sizin kişisel temizliğinize önem vermediğinizi
gören çocuklara önlemleri anlatmak
çok da etkili olmayacaktır. Kaygı konusunda olduğu gibi kişisel önlemler
konusunda da çocuklara örnek olmak
hem onlar hem kendimiz için daha
sağlıklıdır.
Eğer siz kendinizi aşırı kaygılı, önlenemez derecede panik halinde hissediyorsanız lütfen uzman kişilerden
destek alın.
Milli Eğitim Bakanlığı Psikososyal
Destek Hattı; 444 06 32
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