HAKKARİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sevgili Anne-Babalar!
Yoğun geçen bir eğitim-öğretim sezonunun birinci dönemini bitirmiş bulunmaktayız.
Çocuğunuz için iki hafta sürecek olan yarıyıl tatilinin hem eğlenceli hem de eğitim öğretim açışından
dolu dolu geçmesini dileriz. Zaman zaman olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara vermek
zorunda kaldık. Ama yine de, gerek okul yönetimleri gerekse de öğretmenler bu konuda üstün çaba
sarf ederek çocuklarımızın eğitimden geri kalmamaları için çaba harcadılar.
Okullarda sağlıklı eğitim-öğretim hizmetleri ancak okul yönetimi, öğretmen ve veli arasında
kurulacak bir diyalog ile mümkün olacağı inancını taşımaktayız. Unutmayınız ki, okulda çocuklarınızın
başarısında okul yönetimi ve öğretmenler kadar sizlerin de sorumlulukları vardır. Çocuklarınıza yarı
tatilde kazandıracağınız kitap okuma alışkanlığı çok erdemli bir davranış olacaktır. Çocuklarınızın
karneleri hoşunuza gitmese de sakın başka çocuklarla kıyaslamayın ve olumsuz tepkilerden kaçının.
Çünkü kötü karnelerin tek sorumlusu onlar değildir. Çocuklarınız karnelerini alırken dönem boyunca
çocuğunuzun okul başarısında görev ve sorumluluklarınızı ne derece yerine getirdiğinize dair
kendinize de bir karne verin. Karneniz kötü ise oturup kendinizi objektif bir şekilde sorgulayın.
Çocuklara destek verdiğinizi, onlara güven duyduğunuzu hissettirirseniz çocuklarınız eğitim öğretim
yaşamlarında daha sorumlu davranacaklardır. Bakanlığımızın kamuoyuyla paylaştığı üzere bu tatil
döneminde çocuklarımıza ödev verilmeyecektir. Öğrenci, Öğretmen ve velilere sunduğu imkanlarla
dünyada ilk ve en önemli projelerden biri FATİH projesidir. Bu projenin önemli adımlarından biri de
Eğitim Bilişim Ağıdır. Bu zaman diliminde çocuklarımızın ve velilerimizin bültenimizin ekinde detayları
verilen Eğitim Bilişim Ağını (EBA) incelemeleri faydalı olacaktır.
Unutmayınız ki çocuğunuzun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda alacağı eğitim sadece sizin
değil aynı zamanda tüm toplumun da gurur kaynağı olacaktır.

Okular kapanıyor. Öğrenciler bir dönemin meyvesi olarak gördükleri
karnelerini alacaklar. Karne günü bazı öğrenciler için mutluluk kaynağı olurken
bazı öğrenciler için korku kaynağı
olabilmektedir. Hatta istenmeyen bazı
durumlara da (intihar, evden kaçma v.b.) neden
olabilmektedir. Karne
korkusunu; öğrencinin karneyi aldıktan sonra
nelerin olacağı konusundaki
zihinsel tasarlaması olarak tanımlayabiliriz. Özellikle sert ve baskıcı ailelerin
çocukları zayıf karne korkusunu diğer ailelerin çocuklarına göre daha fazla
yaşamaktadır. Evden kaçma, intihar gibi istenmeyen davranışlar bu ailelerin
çocuklarında daha fazla görülebilmektedir.

KIRIK
NOTLARIN
PANZEHİRİ:
ORTAK AKIL!!!

KÖTÜ
KARNENİN
TEK SORUMLUSU
ÇOCUK DEĞİLDİR!!!

KARNE NEYİN GÖSTERGESİDİR?
Karne aslında çocuğun başarısından ziyade derslerindeki bazı eksikliklerinin olduğunu göstermek için öğrenciye ve veliye verilen bir uyarı belgesidir.
Çocuğun, ilgi, yetenek, zeka ve hayat okulundaki başarısının bir göstergesi değildir.

Çocukta Karne Sendromuna Dikkat!!!
- Karne alan çocuğun psikolojisi nedir?
Okul çocuğu bir değerlendirme ve sonuçla karşı karşıya olduğunun bilincindedir. Bunun gerginliğini yaşamaktadır. Sınav kaygısı yaşayan çocuk gibi. Bu çocuk da bu dönemde başarısız karne ile'kötü evlat',
'aptal çocuk' gibi birtakım değerlendirmelere maruz kalacağı kaygısını yaşıyor.
- Karne korkusu çocukta kendini nasıl belli ediyor?
Karne korkusunun artması baskıcı ve otoriter ailelerde yoğun olarak yaşanmakta. Çocuk o baskıdan
korktuğu, çekindiği için yüksek kaygı yaşıyor. Buna bağlı olarak karnede not
değiştirmeye hatta
intihara varan olumsuzluklar yaşamakta.

Anne Baba Karneyi Nasıl Karşılamalı?
Hepimizin karneyle ilgili anıları var. Şöyle bir hatırlayalım; içinde ister iyi, ister kötü notlar
yer alsın; “karne” kaygı yaratırdı, biraz karnımızı ağrıtırdı değil mi? Sanki bütün bir eğitim yılının
ağırlığı bu bir sayfalık kağıtla elimize bırakılıverirdi. Evet ağırdı, taşıması zordu…
Peki ama neden? Okul karnesini bu kadar ağırlaştıran sizce nedir? Sanırım her şeyden önce;
onaylanmak, takdir edilmek, beğenilmek duygusuna ulaşmanın çocukluktaki en somut yolu “iyi bir
karne getirmek” idi. Düşünsenize, en çok ihtiyaç duyduğumuz, benliğimizi besleyen “onaylanma
duygusuna” ulaşıp ulaşmamamızı, sadece o ikiye katlanmış bir sayfalık kağıt belirliyordu. Karne;
beraberinde bir çok sosyal anlamlar taşıyan, ağır duygusal yükler getiren bir kavram. Küçücük
omuzlara yüklenen ağır bir yük. Hele şimdiki karneler, çocuklarımızın geleceğini belirleyen
sınavlarda da etkili hale geldi. Peki anne-babalar çocuklarının sırtındaki karne yükünü hafifletmek
için neler yapabilirler?

1.Çocuğunuzun okul başarısı ya da
başarısızlığında
ailenin önemli bir yerinin olduğunu unutmayın.
2.Çocuğunuzdan beklentilerinizi onun ilgi
yetenek ve
potansiyelini bilerek gerçekçi oluşturun.
3.Çocuğunuzun karnesiyle ilgili anlattıklarını dikkatle,
sessizce dinleyin.
4. Önce başarılı olduğu dersleri takdir edin.
5. Maddi ödüllendirme şart değildir. Onun size yaşattığı
olumlu duyguları ifade etmeniz bile çocuğunuz için mutlu
edici olacaktır. Belki birlikte güzel notları kutlamak, onun
başarısıyla gurur duymasını sağlayarak ona en değerli
hediye olacaktır.
6. Başarısız olduğu derslerle ilgili konuşmak için acele
etmeyin, hele kızgınsanız sakinleşmeyi bekleyin. Uygun
zaman geldiğinde rahat ve güvenli bir ortamda başarısızlığının nedenlerini karşılıklı belirleyin.
7. Çocuğunuza verdiğiniz sorumlulukları gözden geçirin. Okuldaki sorumluluklarını aksatıyorsa, evdeki sorumluluklarını yerine getirmesini öğreterek işe başlayabilirsiniz.
8. Karnesinde kötü notları olsa bile dinlenmesine izin verin. Ders çalışmasını bir ceza yöntemi olarak
uygulamayın. Ceza vermek yerine başarısını arttırma yönünde nasıl destekleyebileceğinizi düşünün.
9. Sadece ders notlarına bakmayın, davranış notlarını da değerlendirin.
10. 2.dönem için birlikte ve uygulanabilir bir çalışma programı hazırlayın.
11. Ona güvenin, motive edin. Kendine güvenmesi için, önce sizin ona güvendiğinizi duymak hoşuna gidecektir.”

KARNE
VELİNİN DE
NOTUDUR!!!
ÇOCUĞUNUZ DEĞERLİDİR!!!

Önemli olan, çocuğun ailesinin
desteğinin arkasında olmasını
bilmesi, anne babasının sevgisinden
şüphe etmemesi ve bu sevginin
başarısız da olsa süreceğini
hissetmesi fazla müdahale
edilmeden kendi gücünün sınamasına
ve hatalarından ders çıkarmasına
imkan verilmesidir.

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İÇİN!
Çocuklar sıkı gözlemcilerdir. Çocuğunuzun kitap okumayı sevmesini istiyorsanız ona örnek olun ve birlikte
kitap okuyun.Tatil, çocukların kendilerini geliştirmeleri
için çok iyi fırsat aslında. Bu nedenle kitap okumak, iyi
bir tatil programının olmazsa olmazlarından. Çocuğunuzla birlikte kitapçıları dolaşıp, keyif alacağı konularla
ilgili kitaplar seçmek, okuma alışkanlığını destekler.
Ancak bu etkinlikte onu desteklemek için okuduğu kitabı anlatmasını istemeniz yada o yüksek sesle okurken
dinlemeniz, paylaşım duygusunu geliştirir.







Çocuğunuza uyumadan önce kitap okuyun
Kitap okumaktan zevk aldığınızı çocuğunuza
hissettirin
Çocuğunuzla beraber kitaptaki olayları resme
dönüştürün.
Çocuğunuzla aynı kitabı okuyun ve kitaptaki
olayları tartışmanız çocuğunuza kitaplara olan
ilgisini arttıracaktır.
Kitap seçerken çocuğun gelişimine ve düzeyine
uygun kitaplar seçin.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Nedir ?
Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.
EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam
etmektedir.
MEB ve içeriklerini paylaşmaya gönüllü eğitim firmaları tarafından hazırlanan pek çok dijital kaynak
EBA’da yayınlanırken öğretmen ve öğrenciler de ürettikleri içerikleri sunma imkânı bulabileceklerdir. Böylece bir kaynak havuzu oluşturulmuş ve öğrenmeye hevesli herkesin kullanımına sunulmuş olacaktır. Bu da eğitimin kapılarını bütün insanlara açıp dört duvar dışında da gerçekleştirilmesine zemin
sağlayacaktır. Yani eğitim hayatın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Öğrencilerin ezberci zihniyetten kurtularak kendi başına karar verebilen ve kendi kendine öğrenebilen bireyler olmasını sağlayacaktır. Ayrıca
öğrenciler EBA çatısında buluşunca Türkiye’nin her bir köşesindeki akranlarıyla iş birliği yapmış ve ekip
çalışmasını öğrenmiş olacaktır. Öğretmen merkezli eğitimden sıyrılıp öğrenci merkezli eğitimin hayata
geçirilmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu da ezberci zihniyetten uzak, iyi hazırlanmış kaynakları süzüp
araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen bireylerin yetiştiği bir ülkenin temellerinin atılmasına
yardımcı olacaktır.

Veliler çocuklarına verilen eğitimin
niteliğini
EBA üzerinden takip ederek
görebilecek,
eğitimin iyileşmesine ve kalitesine katkıda bulunabilecek ve böylece eğitimde eskisinden daha
fazla rol almış olacaklardır. Artık toplum olarak
eğitim bizlerin sorumluluğunda olacak,
katkılarımızla büyüyecek ve kendi geleceğimizi
şekillendirme imkânını değerlendirmiş olacağız.
Bütün bu özellikleriyle EBA; eşit olarak dağıtılan
eğitim fırsatını öğrencilerimize ve dünyaya
sunmaya adaydır. Eğitimin tüm paydaşlarını
kapsayan EBA sizlerin katkılarıyla daha da
büyüyecek, güçlenecek ve gelişecektir.

Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere
eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan
EBA;
· Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

·
Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak
eğitimde kullanılmasını sağlamak,
·
İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap
vermek,
· Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde
bulunmak,
· Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle
derslere katkı sağlamak,
· Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden
yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi
üretmek,
· Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel,
sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme)
sahip öğrencileri de kapsamak,
· Bütün öğretmenleri ortak bir paydada
buluşturarak eğitime el birliğiyle yön
vermelerini sağlamak,

· Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç
sosyal bir eğitim platformudur.

olarak kullanmak amacıyla tasarlanan

EBA İÇİNDE BİR DOLU DÜNYA BARINDIRIR.

EBANIN İÇİNDE NELER VAR?
HABER
MODÜLÜ

Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel çalışmaları herkesin
duyması, görmesi, örnek alarak daha da iyisini geliştirebilmesi
amacıyla tasarlanan bir modüldür. Yapılan her türlü etkinlik ya da
haber değeri taşıyan faaliyet buraya eklenir ve EBA topluluk
mekanizmasından sonra yayınlanır.

Hayata geçmek üzere olan bu modülde çeşitli oyunlar, interaktif
uygulamalar, eğitici simülasyonlar ve birbirinden farklı e-içeriklerin
olması planlanmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilişim Ağı’nın şu anda aktif olan
e-içerik modülü de Dünya modülünün içerisinde yer alarak birbirinden
bağımsız eğitim portallerini aynı adreste buluşturacak, böylece okul ağı
içerisinde ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecektir.

GÖRSEL
MODÜLÜ

DÜNYA
MODÜLÜ

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arşivinden seçilen
fotoğraflar derslerinizdeki görsel malzemeyi zenginleştirmek için artık
EBA görsel modülünde. Zaman içerisinde öğretmenlerimizin de katılımıyla eğitimin görsel tarihine dönüşmesi planlanan bu modülde sizler için
hazırlanan harita, grafik, animasyon ve simülasyonlar da yer alacak.

EBA MODÜLLERİ NE İŞE YARAR?
E–KİTAP
MODÜLÜ

Eğitim Bilişim Ağı’nın e-kitap modülü derslerinizde kullandığınız ders
kitaplarını e-kitap olarak PDF haliyle tabletinize veya tahtanıza
indirebilmeniz ve buralarda kullanabilmeniz için tasarlanan bir
modüldür. Sınıfınızı ve indirmek istediğiniz kitabı seçerek tablet
bilgisayarınıza yükleyeceğiniz ders kitabınızı istediğiniz her yerde açıp
okuyabilirsiniz. e-kitap modülüyle artık öğretmen ve öğrenci kitaplarını
yanında taşımak zorunda kalmadan istediği her yerde tabletlerinden
kitaplarına ulaşabilecekler.

Eğitim Bilişim Ağı’nın video modülü derslerinizde gösterebileceğiniz
eğitsel amaçlı videoları tek adreste bulabilmeniz için tasarlandı. Ders
destek, kişisel gelişim, belgesel, çizgi film, rehberlik, meslekî eğitim gibi
alanlarda bireysel ve toplu öğrenmeyi destekleyen video programlarının
yer aldığı bu modülde kimya dersinden matematik dersine, dil ve anlatım
dersinden İlköğretim Hayat Bilgisi’ne kadar geniş bir yelpazede
derslerinizde kullanabileceğiniz videoları bulabilirsiniz.

SES
MODÜLÜ

Bu modül sayesinde ses tabanlı ders destek, kişisel gelişim, tarih ve
kültür programları, sesli kitaplar, yabancı dil dinleme metinlerini
tabletinize veya müzik çalarınıza indirebilirsiniz.
Yürürken, spor
yaparken, metroda-otobüste-trafikte zaman geçirirken dinlemeniz için
hazırlanmış; sesli kitaplar, eğitici radyo programları, müzik arşivimizden
örnekler sizleri bekliyor. Ayrıca sizler de hazırlayacağınız ses dosyalarını
paylaşabilirsiniz.

Eğitim Bilişim Ağı’nın tartışalım bölümü, sistemin daha verimli olması, etkin
kullanılması amacıyla tasarlandı. Eğitimle ilgili her türlü yeni fikirlerinizi,
hangi e-içeriğin hangi noktada daha faydalı olduğu konusundaki
düşüncelerinizi burada paylaşabilir; meslektaşlarınızla fikir alışverişi
yaparken diğer öğretmenlerin nelerden nasıl faydalandığını da
öğrenebilirsiniz. Böylece hiçbir öğretmen artık yalnız başına kalmayacak
meslektaşlarının fikirleriyle aydınlanacak ve kendi görüşleriyle
meslektaşlarına “Yalnız değilsiniz!”, “Ben de buradayım!” diyebilecektir.

EBA
MARKET

VİDEO
MODÜLÜ

TARTIŞALIM
MODÜLÜ

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlarda yüklü
olarak gelen uygulama marketidir. EBA Market ile yeni uygulamalar
indirebilecek, var olanları güncelleyebileceksiniz. İçerisinde z-kitaplar,
dergiler, sözlük, hesap makinesi gibi yardımcı kaynaklar, eğitici ve öğretici
oyunlar, sesli hikâyeler yer alan market uygulaması gün geçtikçe
büyümekte ve seçenekleri zenginleşmekte

www.eba.gov.tr

