MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ SAYIN FEHMİ RASİM ÇELİK’İN YARIYIL MESAJI
Bugün itibarıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk dönemini tamamlamış
bulunuyoruz. Başta kıymetli meslektaşlarım olmak üzere sergiledikleri duyarlı ve sorumlu
tavırla bu dönemin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza
teşekkür ediyorum.
Dünyayla birlikte tecrübe ettiğimiz bu salgın dönemi, yaşamın birçok alanında olduğu
gibi eğitim öğretim koşullarında da ciddi değişimleri beraberinde getirmiştir. Öğrenme
süreçlerinin yanı sıra ölçme ve değerlendirme işlemlerinin de dijital yollar vasıtasıyla
uygulanması bu aşamada bir zorunluluk hâline gelmiştir. Dolayısıyla bu dönem için
öğrencilerimizin karnelerini dijital karne formunda almaları tercih edilmiştir. Bu durum;
öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm toplumun sağlığını korumak adına
uygulanan bir tedbirdir. Biçimsel olarak mecburi bir değişikliğe uğramış olsa da karnenin her
daim varlığını koruyan bir heyecanı vardır. Öğrencilerimizin yüreklerinde taşıdığından emin
olduğum o heyecanı canı gönülden paylaştığımın bilinmesini isterim.
Hayatın akışında öngörülemeyen durumlarla karşılaşmak, her zaman ihtimal
dâhilindedir. Kazanılması gereken en temel yaşam becerilerinden biri ise soruna değil
çözüme odaklanmaktır. İnanıyorum ki birlik beraberlik ruhuyla verdiğimiz mücadele
sayesinde bu zor günler yakın zamanda geride kalacaktır.
Sevgili Öğrenciler,
Hepimiz gibi sizler de yaklaşık bir yıldır devam eden salgın sürecinden önemli ölçüde
etkilendiniz. Bu süreç, sosyal alışkanlıklarınızın yanı sıra öğrenme faaliyetlerinizin niteliğinde
de dikkate değer değişimlere neden oldu. Bu değişimlere ayak uydurma beceriniz ise bizi,
sizlere hayran bıraktı. Gördük ki sizler, güçlük olarak addedilen şartlarla baş edebilme
noktasında ciddi bir beceri sahibisiniz.
Biliyorum ki hepiniz okullarınızı çok özlediniz. Keza bizler de sizleri okulda görmeyi çok
özledik. Ancak en önemli şey, sağlıktır. Sağlık, insanın yarına dair umut taşıyabilmesinin en
temel motivasyon kaynağıdır. Dolayısıyla bugün gösterdiğimiz sorumlu tavır, daha güzel
yarınların hazırlayıcısıdır.
Önümüzdeki üç haftalık ara tatil hem bir nebze soluklanmak hem de ikinci döneme
hazırlık yapmak için bir fırsattır. Bu süreyi dijital cihazlardan mümkün olduğunca uzak
kalarak, bol bol kitap okuyarak, ilgi alanlarınıza yönelerek, ailenizle güzel zamanlar paylaşarak
ve hayatta daima lazım olacak farklı beceriler edinerek geçirmenizi tavsiye ediyorum.
Ayrıca 15 Şubat Pazartesi günü, okullarımızda buluşmanın en büyük temennim
olduğunu vurgularken bunu gerçekleştirebilmek için uymakla yükümlü olduğumuz tedbirler
konusunda aynı hassasiyeti sürdürmemiz gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum.
Değerli Meslektaşlarım,
Arifesinde durduğumuzu ve ona hazırlanmak zorunda olduğumuzu sıklıkla
vurguladığımız dijital öğrenme-öğretme süreçleri, çalışma niteliğimize küresel bir salgınla

entegre olurken çalışma yöntemlerimizde bazı değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Bu salgın
sürecinin zorunlu bir değişim olarak önümüze koyduğu koşullarla birlikte hareket edebilme
konusunda gösterdiğiniz duyarlılık, özveri ve azim takdire şayandır. Bununla birlikte uzaktan
eğitim sürecinde öğrencilerimizin ruhsal dengelerinin korunması, duygusal gelişimlerine ket
vurulmaması, olumlu benlik algılarının hasar almaması ve yaşam motivasyonlarının yüksek
kalması için gösterdiğiniz gayretler de elbette ki aynı derecede değerlidir. Zira hepimizin
malumu olduğu üzere akademik açıdan gelişim göstermek kadar hayatı ahlak ve erdem
perdesinden okuyan insanlar yetişmesine vesile olmak da hayati bir önemi haizdir. Bu uğurda
gayretle yaptığınız tüm çalışmalar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Kıymetli Veliler,
Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi sizler, eğitim öğretimin vazgeçilmez paydaşısınız.
Keza bu süreçte de deneyimlediğimiz üzere sizin desteğiniz olmadan eğitim öğretim
süreçlerinin hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Herkes için belli ölçüde aynı, bazı
hususlarda da farklı zorlukları beraberinde getiren bu dönemde çocuklarınıza gösterdiğiniz
ilgi ve verdiğiniz destek ise her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir.
Hayatta mümkün mertebe bardağın dolu tarafına bakmak gerekmektedir. Bu
anlamda ekseri evlerinizde kaldığınız bu zaman dilimini çocuklarınızla daha kaliteli zaman
geçirmek, onları daha yakından tanımak ve farklı alanlarda gelişmelerine imkân sunmak
anlamında bir fırsat olarak görmek doğru bir bakış açısıdır. Yaşanan şartların onları biz
yetişkinlerden daha fazla etkilediğini göz önünde bulundurarak kişilik gelişimlerini
destekleyici bir üslupla hareket etmek çok önemlidir. Öte yandan çocukların ve gençlerin
teknoloji kullanımı konusunda her zamankinden daha dikkatli olunması gerekmektedir. Ekran
bağımlılığının önüne geçmek adına teknolojiyi ve teknolojik cihazları yararlı işlerde ve
“gerektiği” ölçüde kullanma konusunda bilinç geliştirmelerini sağlamak da üzerinde
durulması gereken bir diğer husustur.
Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir şevk, azim ve fedakârlıkla çalışarak sürecin
verimli bir nitelik kazanmasını sağlayan değerli meslektaşlarıma ve değişen şartlara başarıyla
uyum göstererek muvaffakiyeti hedef edinen sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor, sağlıklı
ve huzurlu bir yarıyıl tatili diliyorum.
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