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Sayın Velimiz,

Corona Virüsü Covid-19 salgını, trajik sonuçlarıyla hepimizi derinden etkileyerek üzmüştür. Tüm 
dünyanın içinde olduğu bu olağanüstü sağlık sorununu ve yarattığı krizi izliyor ve yaşıyoruz. Hayatta te-
lafisi mümkün olan ve olmayan şeyler vardır, hiç şüphe yok ki telafisi mümkün olmayanlar listesinin ba-
şında sağlık yer alır. Ayrıca beden sağlığı kadar ruh ve akıl sağlığının da ne kadar gerekli olduğu tartış-
masız bir gerçektir. 

Bu tür durumlarda, sosyal devlet yapısının önemi ve toplumsal reflekslerin ne anlama geldiği çok 
net görülür. Yardımlaşma ve paylaşım hiç olmadığı kadar öne çıkar. Herkes önceliklerini gözden geçi-
rerek empati geliştirir. Elbette yaşanan bu küresel “kırılımın” gelecekte farklı sonuçları olacaktır ancak 
dünya bundan çok daha vahim durumları yaşamış ve her seferinde bunların üstesinden gelmiştir.

Şu an için ne zaman son bulacağı belirlenemeyen bu olağanüstü durum, hayatın her alanını etkile-
diği gibi eğitimi de etkilemiş ve eğitime  ara verilmesine neden olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, sıklıkla 
kamuoyunu bilgilendirerek, alınan önlemleri ve olası senaryoları paylaşarak uzaktan öğretimle eğitimin 
sürdürülebilir olduğunu işaret etmiştir. Her ne kadar uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutmasa 
da öğrencilerin öğrenme isteklerinin sönmemesi, eğitimlerinin kesintiye uğramaması için önemlidir. Ba-
kanlık, YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için sınavların kap-
samını 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci dönemiyle sınırlı tutmuştur. Bununla birlikte YKS’nin tarihi 
25-26 Temmuz 2020’ye ertelenmiştir.

Fen Bilimleri Okulları Kurucusu, kurucu temsilcileri, yönetici ve öğretmenleri sorumluluklarının bilin-
cinde ve eğitimle ilgili süreçleri yönetmek için neredeyse 24 saat görevlerinin başındadır. 54 yıllık dene-
yim ve güçlü alt yapısıyla yıllardan beri uzaktan öğretimi birçok anlamda fiilen yerine getirmekte olan 
kurumumuz, bu süreci en sağlıklı biçimde yürütmektedir. Bizler için önemli olan öğrencilerimiz, velile-
rimiz, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, eğitim paydaşlarımız ve toplumumuz başta ol-
mak üzere tüm insanlığın sağlığı ve huzurudur. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da ifade ettiği gibi eği-
timle ilgili eksikleri mutlaka telafi ederiz. Buna hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bugüne kadar kuru-
mumuza duyduğunuz güvenin devam etmesi, sizlerle ve öğrencilerle paylaştığımız yönergelerin izlen-
mesi bizim için önemlidir. 

Eğitimin kesintiye uğradığı 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarına ait 
olan Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) ve diğer dijital platformlar üzerinden çevrimiçi (online) derslerimiz, 
bölüm ve deneme sınavlarımız yapılmaktadır. Uzaktan öğretimde her yaş grubunun ekran karşısında-
ki bulunma süresi ve yöntemi, eğitimin performansını etkilemektedir. Bu anlamda lise sınıflarının prog-
ramı ile anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin programı farklı tutulmaktadır. Örneğin küçük sınıf-
lara ders videoları izletmektense öğrencilerin çevirimiçi ve canlı olarak öğretmenleriyle etkileşim için-
de olması dersin verimini arttırmaktadır. Bu ve benzeri tüm detaylar düşünülerek süreç planlanmakta 
ve yönetilmektedir.
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Bundan sonraki süreç de kesintisiz olarak planlanmış olup ders anlatımları, soru çözümleri, öğretmen-
öğrenci etkileşimleri, çevrimiçi sınavları, soru ve ödev paylaşımları planlı bir biçimde devam edecektir. 
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının olası yaz aylarındaki telafi programları eksiksiz yerine getirilerek öğren-
cilerimizin mağduriyetleri önlenecektir.

Zorunlu olarak evlerimizde bulunduğumuz bu süreç, biz eğitimcilerin de kendilerini geliştirmelerini 
sağlamaktadır. Eğitimciler uzaktan öğretimde teknolojinin etkin kullanımı, dijital platformlar ve birçok 
yeniliği kullanarak öğrencilere en iyi içerikleri sunmaktadır. Ayrıca ebeveynler de hayatın koşuşturması 
içinde atladıkları, zaman ayıramadıkları konuları çocuklarıyla konuşarak ve onların günlük sorumluluk-
larını üstlenmelerini sağlayarak bu zorunlu süreci avantaja çevirebilirler.

Bizler bu durumun bir an önce bitmesini ve öğrencilerimizle tekrar bir araya gelmeyi dört gözle 
bekliyoruz. Birlikte, inançla ve başarıyla, içinde bulunduğumuz bu olumsuz koşulların üstesinden gele-
ceğimize ve  şuan tüm insanlığın vermiş olduğu sınavdan başarıyla  çıkacağına inanıyoruz.

Süreçle ilgili gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaları aşağıda paylaşıyor, herkese sağlıklı günler di-
liyoruz.

                        30.03.2020
           Saygılarımızla
       Fen Bilimleri Okullları Genel Müdürlüğü
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Gerçekleştirilen ve Planlanan Akademik Çalışmalar 

16-20 Mart 2020

Bu hafta ara tatil olarak değerlendirilmiştir.

8. ve 12.sınıflar için konu anlatım videoları hazırlanmıştır.

 

23-27 Mart 2020

Bölüm sınavları online olarak uygulandı.

Uygulanan sınavların ayrıntılı çözümleri EYS üzerinden yayınlandı.

Kurumlarımız, öğrencileri ile buluşabilecekleri uygun uzaktan eğitim platformlarından her düzeyde 
oluşturdukları haftalık programı uyguladılar. 

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları EYS üzerinden materyal paylaşımı, ödevlendirmeler yürütüldü.

8. ve 12.sınıf öğrencilerimiz için EYS üzerinden konu anlatımlarına devam edildi.

Rehberlik Servisi bültenleri yayınlandı.

 30 Mart-30 Nisan 2020

Bu döneme ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeler okul yöneticilerimiz tarafından sizlere haftalık ve  ayrıntılı 
olarak iletilecek olmakla beraber sizleri aşağıdaki çalışmalardan haberdar etmek isteriz.

4.sınıftan 12.sınıfa kadar her düzeyde bölüm ve deneme sınavları online olarak gerçekleştirilecektir.

8. sınıfların LGS derslerinin birinci dönem konuları için ders videoları çekilerek EYS üzerinden pay-
laşılacaktır.

Öğrenciler, EYS’de aktif duruma getirilen modülde sorularını öğretmenlerine sorabilecektir.

Gerçekleştirilecek sınavların ayrıntılı çözümleri video olarak yayınlanacaktır.

Rehberlik Servisi bültenleri yayınlanmaya devam edecektir.

Öğrencilerimizle gerçekleştirilen programların güçlendirilmesi için küçük sınav uygulamaları yapı-
lacaktır.


