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Sevgili veliler / vasiler: 
  
Umarım hepiniz güvende ve iyisiniz. 
 
Uzatılan kapanış boyunca, uzaktan öğrenme ve iyileştirme alanlarını tespit etme yaklaşımımızı 
analiz etmek için çok zaman harcadık. Kapalı olduğumuz süre boyunca Öğretim Sürekliliği 
Planımızın yanı sıra öğrenci çalışmalarını, ödevleri ve geri bildirimleri paylaşmak için 
kullandığımız Öğrenim Yönetim Sistemleriyle ilgili veliler ve veliler, öğrenciler ve 
öğretmenlerden geri bildirim aldık. Sonbaharda kapalı kalmamız veya gelecekte tekrar bir 
kapatma deneyimi yaşamamız ihtimaline karşı, Öğretim Sürekliliği Planımızı güncelleme 
sürecindeyiz. Tamamlandığında, planı sizinle paylaşacağız. 
  
Bildiğiniz üzere, bir Öğrenim Yönetim Sistemi, çevrimiçi materyale erişmek ve içerik geliştirmek 
için merkezi bir konum sağlayarak öğrenme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Birden fazla 
Öğrenme Yönetim Sistemi kullanımımızla ilgili geri bildirimler, ebeveynlerin ve öğrencilerin, 
ödevleri bulmak için birden fazla platformda ve sitede gezinmekte güçlük çekmeleri bakımından 
tutarlı olmuştur. Bizimle paylaşılan endişelerin haklı olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle tüm 
öğretmenler ve öğrenciler için tek bir platforma geçmeye karar verdik. 
 
1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olan P-4 sınıflarındaki tüm öğretmenlerin Seasaw ve 5-
12. Sınıflardaki tüm öğretmenlerin Schoology kullanacağını sizlerle paylaşmaktan memnuniyet 
duyuyorum. Bu değişiklik sonbahardaki açık veya kapalı durumumuz ne olursa olsun 
gerçekleşecektir. Tek bir platform kullanmak, öğretmenlerin çevrimiçi olarak eğitim kurslarını 
yönetmesine ve düzenlemesine olanak tanıyacak ve öğrencilere tüm kurs materyalleri için tek 
bir konum sağlayacaktır. 
  
Seasaw zaten tüm Franklin Erken Çocukluk Merkezi öğretmenlerinin yanı sıra Hewlett İlkokulu 
ve Ogden İlkokullarında kullanılmaktadır. İlkokul öğrencilerimizin yaşına uygundur ve dijital 
becerilerin geliştirilmesi için bir temel sağlar. Öğretmenler öğrencileri oluşturma, yansıtma, 
paylaşma ve işbirliği yapma konusunda güçlendirebilir. Öğrenciler fotoğrafları, videoları, 
çizimleri, metinleri, PDF'leri ve bağlantıları kullanarak “bildiklerini gösterirler”. Ödevleri de tek 
bir yerde yapmak ve ailelerle paylaşmak kolaydır. Seasaw ayrıca ebeveyn hesaplarına izin 
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vermektedir, böylece ebeveynler çocuklarının çalışmalarını görebilir ve sınıf öğretmeni ile 
iletişim kurabilir. 
  
Woodmere Ortaokulu ve Hewlett Lisesi'ndeki birçok öğretmen Schoology kullanmayı seçti. Bazı 
öğretmenler Google Classroom'u kullanırken, Schoology daha dinamik özelliklere sahip üstün 
bir platform olarak kabul edilmektedir. Schoology, öğrencilerle aynı bilgilere erişim sağlayan 
ebeveyn hesapları sunar. Buna ek olarak, Schoology Infinite Campus ile iletişim kurar ve sınıf 
kadrolarını doğru tutmak için her akşam güncellenir. Hem Microsoft Office 365'i hem de Google 
Apps Eğitim Sürümü'nü kullanan bir Bölge (district) olarak, Schoology bu platformların her ikisini 
de tek bir yere taşır. Schoology, öğretmenlerin konu veya ders için en iyi araçları seçmelerini 
sağlayan bir merkez haline gelir ve öğrenciler öğrenme materyallerine erişmek için tek bir yeri 
kullanmaya devam edebilirler. Schoology ayrıca Nearpod, Discovery Education, TurnItIn, 
Newsela ve , Schoology ile entegre edilmiş benzeri uygulamaların yanısıra Microsoft ve Google 
uygulamalarına kolay erişim sağlar.  
  
Öğrenme Yönetim Sistemlerimizin düzenlenmesi Bölgemizin öğrencileri, velileri ve öğretmenleri 
daha iyi desteklemesini sağlayacaktır. Çalışanlarımızın bu araçlardan en etkin şekilde 
yararlanabilmesi için hedeflenen eğitimi sağlama fırsatlarını teşvik edecektir. Ödevler için birden 
fazla yere bakmanız gerekmemesi  öğrenci ve veli deneyimini basitleştirecektir. 
 
Sonbahara hazır olmalarını sağlamak için bu geçiş sürecinde öğretmenlerimize çok fazla mesleki 
gelişim sağlayacağımızı belirtmek isterim. 
 
Öğrencilerimize verdiğimiz desteği sürekli geliştirdiğimiz bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve 
anlayış için çok teşekkür ederim. 
  
Saygılarımla, 
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