
Eğitim ve Senkronize Saat Sistemleri 

Eğitim sistemindeki öğretmen ve okul yöneticileri, bir okulu başarıyla idare etmek için olağanüstü organizasyon ve zaman yönetimi becerilerine sahip 

olmalıdır. Öte yandan öğrencilerin dakiklik ve düzenliliğin önemini genç yaşta kavramaları da gelecekleri açısından son derece gereklidir. Bu temel 

becerileri öğrenmelerini sağlamak için, gittikleri okulun zaman yönetimi konusunda olumlu bir yaklaşımının olması büyük önem taşır. Bu öğeleri 

uygulamanın etkili bir yolu, yüksek kalitede bir senkronize saat sistemi tesis etmektir. Senkronize bir saat sistemi, sadece doğru zamanı sergilemekten 

çok daha fazlasını yapar. Sapling senkronize saat sisteminin bir okulu bir üst seviyeye çıkarmak için sunabileceği ilave yararlar aşağıda verilmektedir.

• Öğrenci ve Öğretmenlere Yardımcı Olmak – Tüm sınıflardaki saatler birbirleriyle eşzamanlı 

olduğunda, tüm öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar, belirli bir zamanda nerede olmaları gerektiğini 

bilirler. Öğretmenler için bu, ders planlarını gereken şekilde koordine etmeleri ve öğrencilere uy-

gun bir öğrenim ortamı sunmaları açısından yararlıdır. Öğretmenler, sınıfa geç kalarak öğrencilerine 

kötü örnek olma olasılığını azaltacak ve ayrıca onların dersteki zamanlarını eksiksiz kullanmasını 

sağlayacaktır. Öğrenciler de okullarında bir senkronize saat sisteminin kurulmasından muazzam 

ölçüde faydalanabilirler. Sınıflarına tam zamanında girerek ve çıkarak, daha düzenli bireyler olabilir ve 

zamanlarını doğru kullanmayı erken bir yaşta öğrenebilirler. Bu, senkronize saat sistemlerinin sadece 

kuruldukları tesisi değil, aynı zamanda tesisin içindeki bireyleri de olumlu yönde etkileyebileceklerinin 

açık bir göstergesidir.

• Öğrencilerin Uygun Şekilde Denetlenmelerini Sağlamak – Öğrencilerin güvenliği, her ölçekteki okul için en yüksek önceliğe sahiptir. Bir okul binası 

senkronize saat sisteminden yoksun kaldığında, öğrenciler yanlış zamanda teneffüse çıkabilir, dersi erken terk edebilir veya bir sonraki derse geç 

girebilir ve tüm bunlar, öğrencilerin denetimsiz hale gelmelerine yol açabilir. Öğrencilerin yalnız kalmamasını sağlamak okul yönetiminin sorumluluğunda 

olduğundan, senkronize bir saat sisteminin uygulanması bu tür sorunları büyük oranda azaltabileceği gibi, bunlardan doğabilecek olumsuz hukuki 

sonuçları da ortadan kaldırabilir. 

• Bakım Maliyetlerini Azaltmak – Çağımızda ve günümüzde eğitim sistemi, mali açıdan herhangi bir sektör kadar baskı altındadır. Senkronize saat 

sistemini uygulamayan okullar, zamanla ilgili ve genellikle onarım gerektiren arızalarla sürekli uğraşırlar. Bu durum sistem çökmeleri, güç kesintileri, pil 

tükenmeleri nedeniyle hatalı çalışmaları ve diğer arızaları içerebilir. Bu bakım masrafları kısa sürede birikerek bir yüksek rakamlara ulaşabilir. Senkronize 

bir saat sistemini uygulamaya almak, bir okulun mali durumunda şaşırtıcı değişiklikler meydana getirebilir. Yukarıda belirtilen hatalı çalışmalar, 

kurulumu yapılan yüksek kaliteli bir senkronize saat sisteminde fiilen mevcut değildir. Bu, okulun ana odağını en önemli işlevine, öğrencilerinin 

eğitimine yöneltmesine olanak sağlar. 

Senkronize bir saat sistemini kurmak, K-12 eğitimi veren okullarda muazzam faydalıdır. Zaman konusunda tam bir bütünlük sağlandığında, gerek 

idare gerekse öğrencilerin öğrenme seviyeleri açısından hem üretkenlik hem de verimlilik artar. Herkes aynı anda çalıştığında, hata olasılığı azalır ve 

bir okulun günlük faaliyet akışı çok daha sorunsuz geçer. Bir Sapling senkronize saat sistemine yatırım yapmak, K-12 eğitim sistemine birçok yarar 

sağlayacak ve öğrenci ve öğretmenlerinizin başarısına katkıda bulunacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.


