SAKARYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ SORU DESTEĞİ YÖNERGESİ
Bu yönerge, covid-19 salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında 8 ve
12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimiz için EBA’da yayımlanan uzaktan eğitim programlarına
ilave olarak Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan bir destek
programıdır.
AMAÇ
Programın amacı, EBA uzaktan eğitim programına ilave olarak ilimizdeki 8 ve 12. sınıf
öğrencilerimizi “tespit edilen eksik öğrenilmiş kazanımlarını” ölçen çoktan seçmeli, eşleştirme,
açık uçlu türlerde sorularla desteklemektir.
KAPSAM VE İÇERİK
Hazırlanan destek programı 8 ve 12. sınıflarda okutulan ve merkezî sınavlarda sorusu bulunan
dersler ile ilgili;
a. İlimiz genelinde uygulanan “Kazanım İzleme Sınavı” verilerine göre öğrenme eksikliği
tespit edilen kazanımları,
b. 09 Mart-03 Nisan 2020 tarihleri arasındaki derslerde işlenmeyen kazanımları
kapsamaktadır.
FAALİYETLER
Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezinde görevli branş koordinatörleri tarafından uzaktan
eğitim dönemi için hazırlanan destek programının uygulanması aşağıdaki işlem basamaklarına
göre yapılacaktır.
8 ve 12. sınıf düzeylerinde merkezî sınavlarda sorusu bulunan derslerin öğretmenleri;
1. Dersine girdiği öğrencilerle sınıf ve şube bazında iletişim grupları oluşturacaktır.
2. www.eba.gov.tr adresinde yayımlanan uzaktan eğitim programına dâhil edilen
öğrencilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapacak ve öğrencileri takip
sürecini başlatacaktır.
3. SÖDEM Destek Programı içerisindeki ödev
www.sakaryaodm.gov.tr adresinden temin edecektir.
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4. Soru ve çözümleri öğrencilere EBA üzerinden “Yaprak test oluştur” vb. etkinlikleri
kullanarak aktaracaktır.
5. SÖDEM Destek Programını aşağıdaki program dâhilinde uygulanacaktır.
Sınıf
8
12

Saat
15.20
16.00
15.20
16.00
16.30

Pazartesi
Türkçe
Matematik
TDE
Matematik
DKAB

Salı
İnkılap Tarihi
Fen Bilimleri
İnkılap Tarihi
Kimya

Çarşamba
İngilizce
DKAB
TDE
Matematik

Perşembe
Türkçe
Matematik
Biyoloji
Fizik

Cuma
İngilizce
Fen Bilimleri
Coğrafya
İngilizce

6. SÖDEM tarafından tespit edilen ve yayımlanan eksik öğrenilmiş kazanımlarla ilgili
öğrencilerden gelecek farklı öğrenme talepleri ve sorular ders öğretmenleri tarafından
oluşturulan öğrenci iletişim grupları aracılığıyla video, görsel, metin vb. formlarla
günlük olarak cevaplanacaktır.
7. EBA üzerinde bulunan “Raporlama” butonu ile öğrencilerin ödevlerini yapıp
yapmadıkları ders öğretmeni tarafından kontrol edilecek, pdf formunda alınan raporlar
okul idarelerine e-posta olarak gönderilecektir. Okul idareleri “okul raporlarını”
oluşturup e-posta yoluyla ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edecekler, ilçe millî
eğitim müdürlükleri ise PDF formunda hazırlayacakları “ilçe raporlarını”
sakaryaodm@gmail.com adresine e-posta olarak göndereceklerdir.

Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi
Sakarya’nın Yükselen Değeri

