
 

 
 

1.DÖNEM NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ? 
 
Pandemi önlemleri doğrultusunda, bazı kademelerin bir süre yüz yüze eğitim yapabildiği, 

bazı kademelerin ise ne yazık ki hiç başlayamadan Uzaktan Eğitim sürecine geçtiği bir dönemi 
geride bıraktık. Bireysel farklılıklarımız nedeniyle bazı öğrenciler için bu süreç biraz daha zor 
olabilirken bazıları içinse biraz daha kolay oldu. Bu süreci nasıl değerlendirmemiz gerektiğini ve 
sömestr önerilerimizi İTK PDR Bölümümüz sizler için derledi. 

 

 Dönemi değerlendirirken,  değiştirilmesi gereken alışkanlıklar, öğrencinin güçlü yanları ve 
gelişime açık yanları, çalışma yöntemleri ele alınmalıdır.  

 

 Bireysel farklılıklar nedeniyle; uzaktan eğitim süreci, her öğrenci için farklı 
değerlendirilmelidir.  
 

 Özdenetim becerisi, zaman yönetimi, not tutma ve ödev yapmanın önemi vurgulanmalı, 
gelecek dönem için nasıl bir planlama yapması gerektiği yönünde öğrencinin 
düşündürülmesi hedeflenmelidir. 
 

 Karne, kişiliğin bir değerlendirilmesi değil alışkanlıkların ve sürecin gözden geçirilmesidir. 
Akademik gelişim kadar, pandeminin öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimine etkisi 
bireysel olarak değerlendirilmelidir. 
 

 Yaşça büyük olan öğrencilerin, kendi özdenetim becerilerini güçlendirmeyi öğrendikleri 
yaşı küçük olan öğrencilerin ise, bizlerin ve siz Değerli Anne-Babaların biraz daha fazla 
desteği ve rehberliği ile bu becerileri kazanmaya çalıştıkları unutulmamalıdır. 
 

TATİL ÖNERİLERİMİZ 
 

 Biraz Dinlenme Biraz Öğrenme… Bu tatil, dönem boyunca yapmaya zaman bulunamayan 
etkinlikler ve kendimizi dinlendirmek için bir fırsattır 

 

 Öğrencilerimiz, Dönem içinde ele aldığımız Bütünsel İyi Oluş Haline (Wellbeıng) Uyarlanmış 
Serbest Zaman Etkinlik Önerileri” ni uygulayabilirler (Etkinlikleri hatırlamak için Önerilere 
bakabilirler) 
 

 Sorumluluklar Tatile Çıkmıyor…Tatilde nerede olursanız olun sorumluluklarınızın devam 
ettiğini, aile bireylerinizle ya da arkadaşlarınızla yeni projeler üretebileceğinizi hatırlatmak 
isteriz. 
 

 Arkadaşlarımız ve Sevdiklerimiz ile pandemi koşullarına uygun olarak özlem giderebiliriz. 
 

 Seçeceğin bir günü telefonsuz, tabletsiz, dijital oyunsuz günü ilan edip-uzak kalmayı 
deneyebilirsiniz. 
 

 



 

 
 

 

 Oyun Oynarken… Oyunların içeriğine dikkat edip, şiddet içerikli oyunlar yerine stratejik, 
zihin gelişiminize destek olacak oyunları tercih edebilirsiniz. 
 

 Genel kültürümüzü geliştirmeye devam… Ülkeler, kültürler, konuşulan diller, gündemdeki 
konular, teknolojik gelişmeleri takip edebilir yarının bilinçli, kültürlü, bilgili gençleri olma 
yolunda ilerlemek için kendinize yatırım yapabilirsiniz. 
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