Özel Alman Lisesi Konsepti: Okulların Corona virüsü sebebiyle tatil
edilmiş olduğu süre boyunca derslerin organizasyonu
Saygıdeğer Velilerimiz,
Değerli Öğrencilerimiz,
Değerli Öğretmenlerimiz,
okulların Corona virüsü sebebiyle tatil edilmiş olduğu süre boyunca öğrencilerimizin
öğrenim sürecinin ve derslerinin devamının sağlanması amacıyla Okul İdaresi,
okulumuzun konseptini, Corona krizi ile ilgili en yeni gelişmelere adapte etmektedir
ve deneyimli öğretmenlerimizin desteği ile aşağıdaki esasların uygulanmasına karar
vermiştir:




Kullanılan araçlar, hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin sahip olması
gereken ön bilgi olabildiğince az olacak şekilde seçilmiştir. Bu sebeple
aşağıdaki tavsiyeler oluşturulurken, kullanım kolaylığı önemli bir kriteri
oluşturmuştur.
Okulumuz MOODLE ile halihazırda zaten bir online öğrenme platformuna sahiptir;
öğrencilerimiz bu online platforma giriş yapabilmektedir. Bu platform, iletişim ve
malzeme paylaşımı için tercih edilen yoldur. Ayrıca elektronik posta ve UNTIS
Messenger araçları mevcuttur, ancak dünyadaki en son durum nedeniyle herkes
UNTIS Messenger’e hücum etmiş bulunmaktadır.

Önümüzdeki sürece yönelik üç varsayım düşüncelerimizin odağını oluşturmaktadır:






Öğrencilerimiz okulların tatil edilmiş olduğu süre boyunca ders içerikleri ile
düzenli olarak meşgul olmaya devam etmelidir. Bir yandan bu içerikler
bizler için önemli olduğu için ve bu içerikleri önemli bulduğumuz için. Diğer
yandan ise bu denli uzun bir aranın öğrencilerimizin çoğunda öğrenmiş
oldukları içerikler bakımından büyük gerilemelere yol açacağı ve daha
sonrasında bu gerilemeyi telafi etmek için çok çalışmak zorunda kalacakları
için.
Türkiye’de Corona-dalgası daha yeni başlamaktadır. Görünüşe göre bu durum
önümüzdeki haftalarda da devam edecektir. Okulla, öğrencilerle ve
öğretmenlerle düzenli irtibat halinde olunması, günlere dinamizm
kazandırılmasına ve psikolojik destek sağlanmasına yardımcı olabilir.
Bizler bu krizi, öğrencilerin kendi başına ders çalışması ve dijital araçları
kullanması hususunda ilerleme kaydetmesi için bir şans olarak da görüyoruz;
böylece okul olarak oluşturduğumuz ailemiz bu krizden öğrenme ve benlik
imgesi bakımından güçlenmiş olarak çıkacaktır.

Konseptimiz üç sac ayağından oluşmaktadır:
1. Okulumuzda halihazırda zaten mevcut olan iletişim kanalları üzerinden ders
materyallerinin ve ödevlerin sunulması.
2. Örneğin MOODLE ya da şu anda denenmekte olan okul ve öğrenme yönetim
sistemleri üzerinden iletişime olanak sağlanması.
3. Örneğin şu anda denenmekte olan ZOOM veya benzer araçlar üzerinden video
konferanslar yoluyla ders içerikleri hakkında bireysel paylaşımda bulunulması.

Ders Materyallerinin Sağlanması ile ilgili 1.maddeye ilişkin:
MOODLE aracını uzun süredir öğretim platformu olarak kullanıyoruz. Birçok öğrenci
MOODLE’de çalışmaya aşina ve orada nasıl işlem yapmaları gerektiğini biliyor.
Kimlik doğrulaması öğretmenlerimiz üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle
bütün sınıflar için bir erişim platformu oluşturmaktayız; söz konusu bu erişim
platformunda bir yandan organizasyona yönelik bütün bilgiler yer alacaktır ve diğer
yandan münferit derslerdeki ödevler/ders materyalleri paylaşılacaktır. Bizim
açımızdan önemli olan, öğrencilerimizin, önemli olan her şeyi bu merkezi
platformda bulabileceklerini biliyor olmalarıdır.
İletişim ile ilgili 2.maddeye ilişkin:
Kişilerin kendi aralarında mümkün olduğunca doğrudan ve güvenilir iletişimde
bulunması, öğrenmenin önemli bir öğesidir ve şahsen bir araya gelme imkanı
olmadığında özellikle çok önemlidir. Bizler bunun için öncelikle, uzun süre önce
uygulamaya koymuş olduğumuz MOODLE-platformunu kullanıyoruz. Bu platform ile,
verilerin korunması açısından bütün okul camiasını bünyesine dahil edebilen ve
sohbet fonksiyonuna sahip olan bir mesajlaşma sistemine sahibiz.
Önemli olan, bütün ilgililerin hangi kanaldan en iyi şekilde iletişimde bulunduklarını ve
iletişimin mümkün mertebe dolambaçlı yollara başvurmadan gerçekleştiğini biliyor
olmalarıdır.
Uygulanabilecek Alternatifler — Şu anda her yerde denenmekte veya uygulamaya
konulmakta olan WebUntis Messenger, schul.cloud, Schulmanager Online ve
benzerleri gibi alternatifler mevcuttur. Bunları uzmanlar ile birlikte inceliyor ve
değerlendiriyoruz ve sistemi mümkün olan en hızlı şekilde daha da geliştiriyoruz.
Zu 3. Video Konferans yoluyla Kişisel Paylaşım
Öğrenme; en ideal şekliyle bir öğrenme grubu içerisinde düzenli etkileşim yoluyla çok
teşvik edilen bir sosyal süreçtir. Bu nedenle okulların tatilmiş edilmiş olduğu süre
boyunca öğrencilerimizin video konferanslar yoluyla öğretmenleri ile görüşmelerini
sağlamak istiyoruz.
Video konferansların nasıl yapılacağına, hangi zamanlarda yapılacağına dair gerekli
bilgiler ile teknik talimatlar öğrencilerimize öğretmenleri tarafından verilecektir. Elbette
hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize destek de sağlanacaktır.

Yazılım olarak; çok sayıda kişi tarafından güvenilir çözüm olarak belirtilmiş olan
Zoom programını deneyeceğiz. Her öğretmene Zoom’da bir „oda“ tahsis edilecektir,
bunun URL’si öğrencilere iletilecektir. Böylece öğrenciler ders programı ile birlikte
hangi zamanlarda hangi „video-odasına“ gitmeleri gerektiğini bileceklerdir. Zoom
sistemi bütün platformlarda çalışmaktadır ve öğrenciler için bir hesap
gerektirmemektedir.
Bu video konferanslarda örneğin çok zor olan bir ödev veya soru birlikte çözülebilir,
ödevlerden kazanılan bilgiler hakkında konuşulabilir, öğrenci yeni bir ödev için motive
edilebilir, yeni kelimelerin telafuzu çalışılabilir ya da öğrenciler ile öğrenme sürecinin
nasıl devam ettirilebileceği hakkında konuşulabilir. Burada özellikle söz konusu olan,
öğrencilerin motive edilmesidir ve öğrencilere ilerlemenin kendi ellerinde olduğunun
anlatılmasıdır.
Uygulanabilecek Alternatifler — Video konferanslar için kullanılabilecek çok sayıda
program mevcuttur. Jitsi Meet, URL ile bir „konferans odasının“ kolayca açılabildiği
çok kolay bir çözümdür. Bunun dışında elbette Skype, Google Hangouts ve
benzerleri de mevcuttur, ancak bunlar kişisel verilerin korunması açısından
sakıncalıdır, zira bunların kullanılabilmesi için bütün katılımcıların kaydolmuş olması
gerekmektedir.
Bütün İlgililer için Destek
Birkaç öğretmen arkadaşımızdan oluşan bir destek-ekibi oluşturmuş bulunmaktayız;
bu destek ekibine merkezi bir elektronik posta adresi üzerinden ulaşılabilecektir. Bu
ekip öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teknik sorunlarda yardımcı
olacaktır, erişim verilerini ve benzerlerini gönderecektir. Okul camiamızda
hiçkimsenin kendisini teknik engellerden dolayı yolda kalmış hissetmemesi için bu
destek çok önemlidir.
Sonuç
Bu düşünceler şu an itibariyle henüz kısmen teoriktir ve önümüzdeki haftalarda bu
düşüncelerin uygulama için uygun oldukları ispat edilmelidir. Yine de okul camiamızı
önümüzdeki haftalarda bu şekilde bir arada tutabileceğimizi ve öğrencilerimize
öğrenme ve büyüme imkanı sağlayabileceğimizi ümit ediyoruz.
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