
RAPOR 

12 Haziran 2020 Cuma günü Saat 16:00’da gerçekleştirilen Eğitim Çalışma Grubu 
toplantısında “Pandemi Geçiş Sürecinde Sağlıklı bir Gaziantep için neler yapılabilir?” konusu 
üyeler ile değerlendirildi. 

Toplantı sırasında görüşülen ve tavsiye kararı alınan öneriler; 

1. Sosyal Mesafeye özellikle parklar ve mesire yerlerinde dikkat edilmemektedir. 
Restaurant, AVM gibi toplu yerlerde denetimin daha fazla yapılması gerekmektedir. 

2. Sigarayı bırakma gibi kampanyaların bu dönemde tekrar yapılması, topluma sağlık 
konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. 

3. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır. 
4. Eğitimin ikili devreye geçirilerek sınıf mevcudunun azaltılması. 
5. Sınıf mevcudunu azaltmak için bazı dersler online olarak verilebilir. Sözel derslerin 

online, sayısal derslerin yüz yüze yapılması uygulanabilir. 
6. Ders saatleri ve teneffüsler okulların katları gibi fiziki durumuna göre ayarlanabilir. 
7. Ödül veya ceza sistemi okullarda uygulanabilir. Yönetici , öğretmen ve öğrencilere 

Pandemi kurallarına uymaları konusunda ödül verilebilir. 
8. Öğretmen ve öğrencilerin okullarda geçirdiği sürelerin azaltılması için gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. 
9. Kantin ve gıda satış yerlerinin sıkı takibi yapılması, Pandemi sürecinde sağlıklı 

beslenme konusunda velilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
10. Okulların fiziki durumları yeni eğitim-öğretim dönemini beklemeden Pandemiye 

uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
11. Gaziantep ilinin eğitim potansiyelini kaldıracak MEB İl Müdürlüğü Uzaktan Eğitim 

Otomasyonu kurulmalıdır. 
12. Öğretmenlerin seminer döneminde uzaktan eğitim öğretim tasarımları öğrenmeleri 

sağlanmalıdır. Öğretim tasarım yaklaşımlarını geliştirecek seminer yapılmalıdır. 
13.  Öğrencilere kendi öğrenmesinin sorumluluğu kazandırılmalı. Yani öğrenme nasıl 

gerçekleşir öğretilmeli. 
14. Çevrim içi öğrenme teknolojileri ve internet olanakları olmayan dezavantajlı kesimler 

desteklenmeli. 
15. Ölçme ve değerlendirmede geçerlik ve güvenirlik  artırılmalı. 
16. Öğrenciler okuldak uzak kaldıkları için  öğrenme kayıplarını giderici telefi eğitimleri  

planlanmalı. 
17. Kazanılmış bilgi ve becerilerin korunması için önlemler alınmalı. Öğrenciler bizzat 

kendi öğretmenleri tarafından izlenilmeli. 
18. Ders içeriklerinde öncelikler belirlenmeli. 
19. Mezuniyet ve geçme notu konusundaki belirsizlikler giderilmeli. 
20. Evde eğitim için ailelere gerekli ortam ve donanımın sağlama konusunda bilgi 

verilmeli. 
21. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ve GASMEK ‘in çevrim içi eğitim portalından 

bütün öğrencilerin faydalanması sağlanmalı 


