
 

 

REHBERLİK BİRİMİMİZDEN… 

 

Değerli Velimiz,  

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesi ve salgının yayılmaya başlamasıyla okulların 

kapatılması kararı alındı ve diğer ülkelerde olduğu gibi kısa süre içerisinde online eğitim 

sistemine geçildi. Öğrencilerimizin ve siz velilerimizin online eğitim sistemine adaptasyonu, 

çocuklara destek olması konusunda hangi davranışların doğru olduğuna karar verilmesi elbette 

kolay olmadı. Sistemin yeni ve hızlı oluşturulan bir sistem olması sorunları ve eksikleri olmasını 

beraberinde getirdi.  

Adapazarı ENKA Okulları olarak 11 Mart ile başlayan ve telafi programı ile devam edecek olan 

online eğitim sisteminde yaşanabilecek sorunları titiz bir şekilde tespit etmek ve buna göre 

revize etmek öğrencilerimizin akademik gelişimi açısından en önemli amacımızdır. Bu süreçte 

uzaktan eğitimin birinci hedefi çocukların güvenli bir şekilde eğitime devam etmesiyken ikinci 

ve en önemli hedefi de hiçbir çocuğun eğitimde geride kalmamasını sağlamaktır. Bilgi ve iletişim 

teknolojisinin kullanımı her türlü kriz süreçlerinde eğitimi destekleme, geliştirme ve 

etkinleştirme potansiyeline sahiptir.   

17 Ağustos itibariyle başlayacak telafi programının online olarak gerçekleştirilme kararı ev 

içerisinde öğrencinin derse katılacağı ortamın yapılandırılmasını zorunlu kıldı.  Çocukların online 

telafi programı sürecinde eğitim faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde devam etmesi, öğretmenleri 

ve akranlarıyla iletişimlerinin sağlanması için ebeveynlere de sorumluluklar düşmektedir. 

Peki, uzaktan eğitim sırasında ebeveynler evde çocuğun konsantrasyonunu bozmamak için 

neler yapabilirler?  

Öğrencinin derse katılacağı ortamın önceden belirlenmesi, dikkat dağıtıcı unsurların (oyun 
konsolu, TV, telefon, fotoğraf çerçevesi vb.) odadan çıkarılması, belirlenen odanın öğrencinin 
yatak odası olmaması ve telafi programı süresince belirlenen odada derse girmesi, odada 
mümkünse sıra olarak kullanabileceği masa ve sandalyenin bulunması, ders dinlenecek tablet 
veya bilgisayarın dizlerinin üstünde değil masanın üstüne konumlandırılması, ders başlamadan 
en az yarım saat önce uyanması ve kahvaltı yapmış olması, ders saatlerinde öğrenciye sessiz bir 
ortam oluşturmak dikkat edilmesi gereken hususlardır. Mutlaka okulda ders dinliyormuş gibi bir 
ortam sağlamak gerekir. Çocuklara ev içerisinde düzenlenmiş bir sınıf oluşturmak telafi 
programından en üst düzeyde faydalanmasına yardımcı olacaktır. Online telafi eğitimine destek 
veren bir ebeveyn olarak amacınız akademik süreci yönetmede çocuğunuza destek olmaktır.  

Unutmamalıyız ki eğitim, sağlıktan sonra insanlığın üzerinde en fazla durması gereken hayati bir 

konudur. 

Hepinize sağlıklı günler dileriz.  

Adapazarı ENKA Lisesi Rehberlik Birimi 


