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Sevgili Velimiz,
Covid-19, dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de hayatı durma noktasına getirdi. 1 Haziran itibariyle başlayan
kontrollü normalleşme süreci kapsamında, 31 Ağustos tarihinde okulların açılması öngörülüyor.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı çok özel koşullar içerisinde başlayacak.
Fide Okulları olarak yeni normale dönüş sürecinde öncelikli gündemimiz tüm paydaşlarımızın fiziksel ve psikolojik
sağlıklarını koruyacak önlemleri almak oldu. Ayrıca psikolojik dayanıklılık ve iyilik hâlinin sağlanabilmesi için
gerekli beceri geliştirme çalışmalarının ve psikososyal eğitimlerin gerçekleştirilmesi de bu sürecin öncelikli
gündemleri arasında yer aldı.
Kontrollü normalleşme sürecinde pandeminin bizlere yaşattığı zorluklarla nasıl başedeceğimiz üzerine tartıştık,
dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettik ve muhtemel kriz durumlarında da başvurabileceğimiz bir
“Okula Dönüş Yol Haritası” hazırladık (www.okuladonusyolharitasi.com).
Okula dönüş yol haritası, süreci yönetmek üzere oluşturduğumuz Fide Pandemi Kurulunun başvuru kaynağı,
referans noktası oldu.
Bu yol haritasıyla aynı zamanda okul liderlerine, eğitimcilere ve öğrenme uzmanlarına; eğitim içeriği, öğrenme
ortamları tasarımı ve öğrencilerin akademik-sosyal-duygusal-zihinsel sağlığını dengede tutabilmek için neler
yapabileceklerini, okul açılmadan önce hangi hazırlıkları tamamlamaları gerektiğini ve okul açıldıktan sonra
neleri kontrol ederek yola kolaylıkla devam edeceklerini aktaran bir kılavuz sunduk.
Tüm bu çalışmaları İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Atahan Çağatay danışmanlığında gerçekleştirdik. Okula dönüş
yolculuğumuzu; Prof. Dr. Arif Atahan Çağatay’ın, okul açıldığında gün akışının en sağlıklı şekilde yaşanabilmesi
için alınması gereken önlemlere yönelik öneri ve uyarıları doğrultusunda yapılandırdık.
Okulumuz 31 Ağustos Pazartesi günü yüz yüze eğitim modeline göre açılacak. Bununla birlikte pandemik sürecin
seyrine yönelik farklı eğitim modelleri üzerine de çalıştık.
Okulların açılması ve devam edebilmesi için gündemde 3 farklı senaryo yer alıyor.
Buna göre ilk senaryo yeni normale uygun yüz yüze eğitim modelini içeriyor. İkinci senaryo geçtiğimiz eğitim
yılında da deneyimlediğimiz uzaktan eğitim. Son olarak uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarının
harmanlandığı, sınıfların küçük gruplara ayrıldığı Hibrit/seyreltilmiş eğitim modeli bir seçenek olarak karşımızda
duruyor.
Covid-19 kitapçığının ilerleyen sayfalarında tüm bu çalışmaların ayrıntılarını bulacaksınız.

İlkelerimiz

Okula dönüş sürecini yönetmek için kurduğumuz komisyonumuz
öncelikli olarak yönetim ilkelerimizi belirledi. Pandemi ile mücadele
sürecinde çocukların, psikolojik ve fiziksel sağlıklarını koruyarak nitelikli
eğitime ulaşmalarını sağlamak amacıyla alacağımız tüm kararların
dayanak noktası aşağıda okuyacağınız ilkelerimiz olacaktır.

İyilik Hâli
Covid-19 pandemisi okulun tüm paydaşlarının
fiziksel ve psikolojik sağlıklarını tehdit etmektedir.
Fide Okullarının yeni normale dönüş sürecinde
öncelikli gündemi tüm paydaşlarının fiziksel ve
psikolojik sağlıklarını koruyacak önlemleri
almaktır. İkinci adım ise bu süreçte psikolojik
dayanıklılık ve iyilik hâlinin sağlanabilmesi için
gerekli beceri geliştirme çalışmalarının ve
psikososyal eğitimlerin gerçekleştirilmesidir.

Fide Okulları bu süreçte yaptığı bütün
uygulamaları, COVİD-19 pandemisi ile küresel ve
ulusal olarak verilen mücadelenin bir parçası
olduğu gerçeğinin farkında olarak gerçekleştirir.

Uyumlanma

Ekonomik
Kaynakların Dönüşümü
Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminin
ekonomik önceliği, pandemi ile mücadele etme
sürecinde okulun tüm paydaşlarının ve
akademik süreçlerinin güçlendirilmesi olarak
belirlenmiştir. Sağlığı koruyucu önlemler,
teknolojik alt yapı, öğretmen eğitimleri, kampüs
dönüşümleri gibi başlıklar ekonomik planlamada
önceliklendirilmiştir.

Şeffaflık
Genelde halk sağlığı, özelde ise okulun tüm
paydaşlarının sağlığının korunması amacı ile
elimizdeki bilgi ve veriler, şeffaf bir biçimde, ilgili
bütün paydaşların ulaşımına açık olacaktır.

Esneklik
Fide Okullarının bütün operasyonel süreçleri
pandemiye dair risk senaryolarına hızlı bir şekilde
uyumlanabilecek esneklikte planlanmaktadır.

Verimlilik
Öğrencilerin ekran başında geçirdiği süreyi
mümkün olan en kısa süreye indirmek amacıyla
eğitim uygulamaları, uzaktan eğitim yöntem ve
tekniklerinin verimli bir biçimde kullanılması
yönünde amaçlanmaktadır.

Fide Okulları olarak bu süreci eski normalin bir
telafisi olarak görmüyoruz. Bu süreci eğitimde
yeni normalin tasarımı olarak tanımlıyoruz. Bu
bağlamda uygulamalarımızı, eski normale dönüş
sürecini beklerken süreci yönetme amacıyla
belirlemiyoruz. Temel amacımız içinde
bulunduğumuz koşullara uyumlanarak eğitimin
niteliğini arttıracak kalıcı uygulamalar
geliştirmek.

İhtiyaçlar Odaklı Eğitim
Programları Tasarımı
Yeni normale dönüş sürecinde yüz yüze ve
uzaktan eğitim karma bir modelle
uygulanacaktır. Eğitim programları, pandemi
sürecinde öne çıkan sorumluluk, dijital okur
yazarlık, öz bakım becerileri gibi beceriler odağa
alınarak tasarlanmaktadır.

Risk Gruplarının Korunması
Sağlık ve teknolojik ulaşılabilirlik açısından risk
altında olan öğretmen ve öğrencilerin korunması
öncelikli ilkelerden biridir. Risk altındaki öğretmen
ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine,
öğrenme süreci aksamayacak biçimde devam
etmeleri hedeflenmektedir. Kronik bir hastalığın
olması, ailede veya çevrede hasta bireylerin
olması gibi risk faktörleri okul tarafından düzenli
olarak takip edilecektir.

Fiziksel Temasın Korunması

Kademeli Yaklaşım
Sağlıkla ilgili riski minimuma indirebilmek için
tüm okul için uygulamalar kademeli yaklaşım
ilkesine uygun biçimde tasarlanmaktadır. Toplu
açılış anlayışı yerine kademeli açılış anlayışı ile
öğrenciler ve öğretmenler arası fiziksel
etkileşimin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Önlemler

COVİD-19
Mücadelesinin Parçası
Olmak

Fiziksel sağlıkla ilgili riski en aza indirebilmek için
okula öğretmen-personel-öğrenci dışındaki tüm
yetişkin girişleri sınırlandırılacaktır. Operasyonel
gerekçelerle okula girmesi gereken yetişkinler,
öğrencilerin okulda olmadığı saatlerde okula
kabul edilecektir. Fiziksel teması sınırlandırarak
riskin korunması ilkesi, süreç yönetiminin temel
dayanaklarından biri olarak ele alınacaktır.

Sevgili Velimiz,
Öğrencilerimizin psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını korumak, okulda bulaş
riskini en aza indirmek için aldığımız önlemler hakkında sizleri
bilgilendirmek istiyoruz. Biliyoruz ki bu süreçte sizin kaygınızın azalması,
çocuğunuzun kaygısının azalmasına ve yaşadığı çevrede kendini
güvende hissetmesine, hayatı normalleştirebilmesine yardımcı olacaktır.

Personelin Sağlığı
Öncelikli olarak okulumuzdaki tüm personelin sağlık durumları düzenli olarak kontrol edilmektedir. Her sabah okula
giriş yapan personelin ateşi ölçülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan vaka takip formları tüm personel
tarafından doldurulmaktadır.
Personelimiz, okul başlamadan önce öğrencileri koruma sorumluluğuyla olabildiğince izole bir dönem geçirmeleri
gerektiği, kendi sağlığını korumak ve bulaş riskini en aza indirmek için yapılması gerekenler konularında
bilgilendirilmiştir.
Süreçte, semptom gösteren personel olması durumunda ilgili personel hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna
yönlendirilerek PCR testi uygulaması istenecektir. Test sonucu gelene kadar ilgili personel evinde izolasyona
yönlendirilecektir.
Okul personelinin sağlığını korumak amacıyla aldığımız diğer önlemler aşağıdaki gibidir:

Öğretmenler odası gibi ortak alanlar
pandemi ile mücadele önlemleri
kapsamında kullanıma kapalı olacaktır.

Fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak geniş
katılım gerektiren tüm toplantılar çevrim içi olarak
yapılacaktır.

Öğretmenler derslerde siperlik, ortak
alanlarda ise maske kullanacaktır.

Personelin temasta olduğu insanlarda COVİD-19
görülmesi durumunda okul idaresi gerekli önlemleri
alarak ilgili personeli sağlık kuruluşuna
yönlendirecektir.

Personel yemekhanede pandemi
kurallarına uygun bir şekilde yemek
yiyecektir.

Bütün personel, bireyselleştirilmiş veya tek
kullanımlık mutfak malzemesi kullanacaktır.

Tüm personel, kişisel eşyalarını düzenli
aralıklarla dezenfekte etmekle sorumlu
olacaktır.

Öğrenci ve
Velilerin Sağlığı

Öğrenci ve velilerin sağlığının takibi ve vaka görülmesi durumunda
proaktif bir şekilde önlemlerin alınması çok önemlidir. Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından hazırlanan (Ek-1) Bilgilendirme Formu ve
Taahhütname tüm velilerimiz tarafından doldurularak okul yönetimine
teslim edilecektir. Tüm velilerimiz bu formu imzalayarak, öğrencimizde,
kendilerinde veya temasta oldukları kişilerde semptom görülmesi
durumunda okul yönetimini hızlıca bilgilendirme sorumluluğunu kabul
etmektedir.

Velilerin; tüm çocukların ve ailelerinin sağlığından
sorumlu olmanın bilinciyle hareket etmesi Covid-19
ile mücadelemizi çok güçlendirecektir. Risk grubunda
olan öğrenci sağlık kuruluşuna yönlendirilecek ve 14
gün süreyle evde karantinada kalması tavsiye
edilecektir. Bu öğrencilerin 14 gün süreyle çevrim içi
olarak eğitim almaları için gerekli düzenlemeler okul
yönetimi tarafından yapılacaktır.
Sınıf içinde semptom gösteren bir öğrenci olması
durumunda tüm sınıf sağlık kuruluşuna
yönlendirilecek ve 14 gün süreyle evde karantinada
kalmaları tavsiye edilecektir. Aynı şekilde sınıf
eğitiminin aksamaması için okul yönetimi tarafından
gerekli düzenleme yapılacaktır.

Ateşi 38 ve üzeri olan öğrenciler okula veya servise
kabul edilmeyecek ve eve yönlendirilecektir.
Öğrencinin okula geldikten veya servise bindikten
sonra ateşinin çıkması durumunda öğrenci çift
maske takmaya yönlendirilerek okulda izole bir
alanda ailesi gelene kadar beklemeye
yönlendirilecektir. Aile öğrenciyi aldıktan sonra bir
sağlık kuruluşuna yönlendirilecek ve sağlığı takip
edilecektir. Gerekli durumlarda öğrencinin 14 gün
süreyle karantinada kalması istenecektir.
Ailelerin her sabah çocuklarının ateşini ölçmeleri,
ateşi 38 ve üstü olan öğrencileri okula
göndermeyerek sağlık kuruluşuna gitmeleri
beklenmektedir.

Yeni Normale Uyum Eğitimleri
Covid-19 ile mücadelenin en önemli parçası öğrencilerimiz olacaktır. Öğrencilerimizin yeni normalin gerektirdiği
davranışları (maske kullanımı, fiziksel mesafe, hijyen uygulamaları vb.) öğrenmeleri ve norma dönüştürmeleri
okula dönüş sürecinin odağında yer alacaktır. Gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak öğretmenler ve
rehberlik servisi tarafından hazırlanan eğitimlerle öğrenciler düzenli olarak bilgilendirilecektir. Bu eğitimlerde,
kendilerinin ve arkadaşlarının sağlığını koruma bilincini öğrenmeleri amaçlanacaktır. Okulun ilk günlerinde
aşağıdaki başlıklarla ilgili eğitimler yapılacak, okulun çeşitli alanlarına yeni normları hatırlatan görseller asılacak
ve öğretmenler öğrencileri yeni normlara uygun davranmaları konusunda teşvik edeceklerdir.

Dezenfektan
Kullanımı

Yemekhane
Kuralları

Sağlıklı
Tuvalet
Kullanımı

Fiziksel
Mesafe

Servis
Kuralları

Maske
Kullanımı

Günlük Akışa
Yönelik Çözümler
Okulumuzda ders, mola, yemek saatleri seviyeler
düzeyinde farklılaştırılmıştır. Aynı anda tüm okulun
derste, molada veya yemekhanede olduğu bir
günlük akış yerine kademeli bir günlük akış
uygulanacaktır.
Seviyeler 3 gruba (4. sınıflar / 5. ve 6. sınıflar / 7. ve
8. sınıflar) ayrılacaktır. Gruplardan biri molaya
çıktığında diğer seviyeler derste olacaktır. Böylece
öğrenciler okul içerisinde kendi seviye grubundaki
öğrenciler dışındaki öğrencilere temas
etmeyecektir. Ortak kullanım alanları aynı gün
içinde sadece seviye grupları tarafından
kullanılabilecektir. Örneğin müzik odasını bir gün
içinde sadece 4. sınıflar kullanabilecektir. Ortak
mekân dezenfekte edildikten sonra ertesi gün diğer
seviye grupları tarafından kullanılacaktır.

Hijyen Önlemleri
Okulumuzun girişine el dezenfektanı ve
dezenfektanlı paspaslar yerleştirilmiştir. Okul
girişinde dezenfektan uygulaması yapıldıktan sonra
öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
sınıflarına yönlendirilecektir.
Okul içerisinde çok sayıda noktada bilgilendirici
görsellerle ve öğretmenlerin desteğiyle tüm
öğrenciler, sosyal mesafeyi korumaya, ellerini
yıkamaya, dezenfektan kullanımına
yönlendirilecektir. Yemek öncesi ve sonrası el
yıkamak zorunlu olacaktır.
Okulumuzdaki ortak alanlarda gün içinde düzenli
aralıklarla dezenfektan uygulaması yapılacaktır.
Okul temizliğinde gün içinde Sağlık Bakanlığı onaylı
dezenfektanlar ve gün sonunda ise dezenfektanların
yanı sıra Sağlık Bakanlığının belirlediği oranlarla
sulandırılmış (1/10) sodyum hipoklorit
kullanılacaktır.
Tüm kapalı alanlar molalarda ve kullanılmadığı
anlarda en az 10 dakikalık süreyle
havalandırılacaktır.

Mimari Çözümler
Bu süreçte öğrenciler derslerini ağırlıklı olarak kendi
sınıflarında veya o gün itibariyle seviye grubuna
ayrılmış ortak mekânlarda yapacaktır.
Okulumuzdaki su sebilleri, sensörlü yeni nesil
sebillerle değiştirilmiştir.
Okulumuzdaki tüm musluklar sensörlü musluklarla
değiştirilmiştir. Böylece öğrencilerin tuvaletlerde
daha az noktaya temas etmesi amaçlanmaktadır.
Merdivenler iniş ve çıkış yönü olarak ikiye ayrılacak
ve gerekli yer işaretleri yerleştirilecektir.
Kapı önlerinde sosyal mesafe kurallarına uygun yer
bilgilendirme işaretleri yerleştirilecektir.
Bununla birlikte İdealtepe Kampüsümüzde spor
salonu, çatı katı ve bahçe yeniden düzenlenmiştir.
Spor salonu olarak kullandığımız çadır kaldırılarak
yerine soyunma odalarıyla birlikte daha geniş bir
spor salonu inşaatı yapılmıştır. Çatı katımız
yükseltilerek 5 yeni ortak kullanım alanı
oluşturulmuştur. Bahçede yapılan düzenlemelerle
çocukların gelişim düzeylerine uygun alanlar
oluşturulmuştur. Bu çalışmalar sırasında
okulumuzun altyapısı hijyen riski oluşturmaması
amacıyla yenilenmiştir.

Maske, siperlik, eldiven gibi koruyucu malzemeler
tıbbi atık kutularına atılacak ve imha edilecektir.
Tüm temizlik çalışanları okul açılmadan önce “Yeni
Normalde Hijyen Uygulamaları” eğitimine
katılacaklardır.

Ziyaretçi Politikası
Bu eğitim-öğretim döneminde okul personeli ve
öğrenciler dışındaki kişiler (zorunlu hâller dışında)
okul binamıza kabul edilmeyecektir. Okula gelmesi
zorunlu olan (Tamirci, MEB personeli, Sağlık
Bakanlığı personeli gibi) yetişkinlerin mümkün
olduğunca öğrenciler okul binasını boşalttıktan
sonra okula gelmesi istenecektir.
Okula giriş yapan ziyaretçilerin ateşi kapıda
ölçülecektir. Ateşi 38 ve üzeri olan ziyaretçiler okula
kabul edilmeyecektir.
Ziyaretçilerin okulda kaldıkları süre boyunca maske
takmaları zorunludur.
Okul girişinde dezenfektan uygulaması yapılacaktır.
Okula girişlerini en aza indirmek amacıyla tüm veli
görüşmeleri çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
Okula gelen kargolar, kargo bekleme alanında
bekletilip, dezenfekte edildikten sonra ilgili kişiye
teslim edilecektir.

Servis
Öncelikli olarak servis personelinin sağlığı günlük olarak takip edilecektir. Herhangi bir şekilde semptom gösteren
personel sağlık kuruluşuna yönlendirilerek karantinaya alınacak ve ilgili ailelere bilgi verilecektir. Personelin
karantinaya alınması durumunda servis hizmetinin aksamaması için gerekli düzenleme servis firması tarafından
yapılacaktır. Servis personeli araç içerisinde mutlaka maske kullanacaktır.
Öğrenciler servise binerken ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 38 ve üzeri olan ya da solunum şikayeti olan öğrenciler
servise alınmayarak evlerine gönderilecektir.

Servislerdeki diğer önlemler aşağıdaki gibi olacaktır:

Öğrenciler servise maskeyle binip yolculuk
boyunca maskelerini takmaya devam
edeceklerdir.

Servise binen her öğrencinin eline
dezenfektan uygulaması yapılacaktır.

Servislerde oturma düzeni, Sağlık
Bakanlığının yayınladığı COVİD-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen
esaslara göre yapılacaktır.

Servislere kesinlikle misafir öğrenci kabul
edilmeyecektir.

Servisler yolculuk sırasında pencere açılarak
havalandırılacaktır.

Servisler her gün sonunda hijyen kurallarına
uygun biçimde temizlenecektir.

Servislerin klima bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Zorunlu durumlar dışında klima
kullanılmayacaktır. Klima kullanılması durumunda iç hava sirkülasyonu kapalı olacaktır.

Yemekhane
Yemekhane, okullar için COVİD-19 ile mücadele kapsamındaki en önemli alanlarından biridir. Genel olarak
yemekhanede temasın en aza indirilmesi, fiziksel mesafenin korunması, gıda sağlığının garanti altına alınması
amacıyla aşağıdaki önlemler alınacaktır:

Yemekhanemiz fiziksel mesafe kurallarına
uygun olarak düzenlenmiştir ve bu
düzenlemeye uygun yemekhane zaman
çizelgesi oluşturulmuştur.

Okul yemeği hijyen kurallarına uygun olarak
sunulacaktır.

Bardak, çatal, kaşık gibi malzemeler okulda
tek kullanımlık malzeme olarak sunulacak
ve öğrenciler evlerinden materyal, kişisel
malzeme getirmeye yönlendirileceklerdir.

Yemekhanemize sensörlü
sabunluk/dezenfektan yerleştirilmiştir.
Öğrenciler, yemek öncesinde ve sonrasında
el yıkamaya yönlendirileceklerdir.

Yemekhane, her grup yemek yedikten sonra
ve gün sonunda dezenfekte edilecektir.

Yemekhane personelinin sağlığı düzenli
olarak yemek firması tarafından takip
edilecek ve okul yönetimine raporlanacaktır.

İyilik Hâli

Pandeminin varlığı bütün bireylerin psikolojik sağlığını önemli derecede
tehdit etmektedir. Toplumsal travmalar sonrasında çocukların öğrenme
düzeyinde ciddi etkilenmeler olduğuna dair çok sayıda araştırma
bulunmaktadır. Bu bağlamda, çocukların psikolojik sağlıklarının takip
edilmesini, destekleyici ve önleyici çalışmaların yapılmasını çok
önemsiyoruz. Rehberlik servisimiz ve öğretmenlerimiz çocukların
psikolojik sağlığının korunmasında en önemli destek mekanizmaları
olacaktır. İyilik hâlini korumak için Rehberlik Servisi ve sınıf öğretmenleri
iş birliği ile aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilecektir:

Anne-babaların çocukların psikolojik sağlığını
değerlendirdiği anketler doldurması ve anketlerin
düzenli aralıklarla yenilenmesi,

Sınıf öğretmenleri ve psikolojik danışmanların
yapacağı toplantılarla öğrencilere dair
gözlemlerin kayıt altına alınması,

Anketlerin analiz edilip destek ihtiyacı olan
öğrencilerin belirlenmesi,

Öğretmenlerin öğrencilerle ve anne-babalarla
bireysel görüşmeler yapması,

Çocuklara yönelik beceri odaklı küçük grup
çalışmaları yapılması,

Psikolojik danışmanların öğrencilerle ve
anne-babalarla görüşmeler yapması,

Okul dışında desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin
uzmana yönlendirilmesi ve uzman takibinin
yapılması,

Anne-babalara yönelik online eğitimler
düzenlenmesi,

Akademik programın içerisinde yeni normalle ilgili eğitimlere yer verilmesi.

Gezi ve Etkinlikler

Okulumuzda Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek tüm geziler iptal edilmiştir.
Süreç takip edilerek gerekli durumlarda gezi takvimi güncellenecektir.

Senaryolar
Sevgili Velimiz,
Son olarak yapılan resmi açıklamaya göre okullar 31
Ağustos Pazartesi günü yüz yüze eğitim modeline göre
açılacaktır. Bununla birlikte pandeminin gidişatına göre
farklı seçeneklere hazırlıklı olmak için yaptığımız çalışmalar
konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Okulların
açılması ve devam edebilmesi için 3 farklı senaryo
bulunmaktadır. Buna göre ilk senaryo yeni normale uygun
yüz yüze eğitim olacaktır. Bu senaryoda okul hayatı
yukarıda belirtilen önlemler çerçevesinde yüz yüze olarak
devam eder. İkinci senaryo uzaktan eğitim. Bu modelde
öğrenciler okula fiziksel olarak gelmezler ve bütün eğitim
süreci uzaktan eğitim uygulamalarıyla yönetilir. Son olarak
uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarının
harmanlandığı sınıfların küçük gruplara ayrıldığı
Hibrit/seyreltilmiş eğitim modeli.

Yüz Yüze Eğitim
Yüz yüze eğitim geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarından farklı
olarak yeni normale uygun olarak gerçekleşecektir. Her
seviye kendi sınıfında derslik değiştirmeden öğretmenleri
eşliğinde eğitimine devam edecektir. Derslerde
öğrencilerin bulaş riskini azaltmak için sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak sıra yerleşimi yapılacak, fiziki
mekan buna göre ayarlanacaktır. Grup çalışmaları
yapılırken de öğrencilerin oryantasyon haftasında sıklıkla
yenilenen hijyen kurallarına dikkat etmeleri hatırlatılacaktır.
Öğretmenler derslerde siperlik kullacaktır.
MEB’in alacağı karar doğrultusunda yapılacak yüz yüze
eğitim faaliyeti yarım gün (sınıf öğrenci mevcudunun
yarısının sabah yarısının öğleden sonra eğitim alması),
seviye gruplarının farklı günlerde okula gelmesi şeklinde
gerçekleşebilir. Biz olası tüm senaryolar için ders
programlarımızı hazırlıyoruz.

Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitim sürecinde en önemli
kriterlerden biri öğrencilerin ekran
karşısında geçirdikleri süre olacaktır. Gelişim
özellikleri göz önünde bulundurulduğunda
anasınıfındaki bir öğrenci ile 8. sınıftaki bir
öğrencinin ekran karşısında geçireceği süre
farklılık göstermelidir. Uzaktan eğitimde
seviyelere göre günlük ders sayıları
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Öğrenciler haftalık programdaki bazı
derslere küçük gruplarda katılacaklar.
İngilizce, matematik, Türkçe alanlarındaki
bazı dersleri ise sınıf içerisinde oluşturulmuş
küçük gruplarla birlikte alacaklar. Böylece
öğretmenlerin öğrenciye teması artacak ve
öğrencinin takibi güçlendirilecektir.

Uzaktan eğitim sürecinde akışkan sınıf yöntemi kullanılacaktır. Öğrenciler kendi seviyelerinde benzer ihtiyaçları olan
arkadaşlarıyla bir araya gelerek sadece o ihtiyaca yönelik çalışmalar yapacaklardır. Örneğin 4. sınıflarda okuduğunu
anlama konusunda biraz daha odaklanmaya ihtiyacı olan öğrenciler bir araya gelerek o alana odaklanmış bir sınıf
öğretmeniyle derinlemesine çalışmalar yapacaklardır.
Uzaktan eğitimin devam ettiği süre boyunca öğrencilere aylık olarak öğrenme kutuları gönderilecektir. Öğrenme
kutuları; öğrencileri motive etmek için etkili ders materyallerini öğrenciye ulaştırmak, ekran kullanım süresini
azaltmak, okulla bağlarını güçlendirmek gibi amaçlarla hazırlanacak ve çalışma kağıtları, ders materyalleri, kitaplar,
aylık program gibi materyallerden oluşacaktır.

Uzaktan eğitim sürecindeki dersler yaş
grubuna ve dersin ihtiyaçlarına göre en az
30 dakika, en çok 40 dakika olarak
gerçekleştirilir.

Derslerde ağırlıklı olarak Flipped Classroom
(Ters Yüz Edilmiş Sınıflar) yöntemi kullanılır.

Öğretmenler, öğrenciler ile bireysel
görüşmeler yaparak sosyal duygusal ve
akademik gelişimi sıkı bir şekilde takip eder,
kayıt altına alır ve anne-babaları
bilgilendirir.

Fidelity uygulamalarıyla öğrencilerin farklı
sınıflardaki arkadaşlarıyla temas etmeleri ve
kendilerini ifade etmeleri sağlanır.

Rehberlik servisi bütün öğrencilerle bireysel
görüşme yapar.

Öğrencilerin iyilik hâli anne-babaların
doldurduğu anketlerle takip edilir.

Teknik destek hattının iletişim bilgileri
anne-babalar ve çocuklarla paylaşılır.

Her öğrencinin akademik gelişim süreci
öğretmenler tarafından çeşitli ölçme
değerlendirme araçlarıyla takip edilir ve
bireysel görüşmelerde öğrenciye akademik
gelişimi hakkında bilgi verilir.

Öğrencilerin farklı becerilerinin gelişmesi ve
iyilik hâllerinin artması amacıyla online
atölyeler düzenlenir.

Kitap kulübü, ilham verenler buluşması,
oyun zamanı, hareket zamanı gibi
etkinliklerle programın zenginleştirilmesi
sağlanır.

Öğrencilerin hareket ihtiyacının karşılanması amacıyla günde 2 kere “Oyun / Hareket Zamanı”
etkinlikleri gerçekleştirilir.

Hibrit Eğitim
Hibrit eğitim, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulamalarının harmanlandığı bir eğitim anlayışıdır. Yukarıda bahsi
geçen tüm eğitim uygulamaları bu model içerisinde farklı yoğunluklarda kullanılmaya devam eder.
Hibrit Eğitim Modeli’nin avantajı sınıfın ikiye bölünerek bulaş riskinin en aza indirilmesidir. Sınıf A ve B grubu olarak ikiye
bölünür. A grubu okulda eğitim alırken B grubu uzaktan eğitim alır. Diğer günlerde ise gruplar yer değiştirir. Hibrit eğitim
modeli kendi içinde farklı biçimlerde tasarlanabilir.

Haftanın
Günlerinin
Paylaşılması

Haftaların
Paylaşılması

Sabah/Öğle
Grupları

A grubu pazartesi-salı-çarşamba
yüz yüze eğitim, perşembe-cuma
uzaktan eğitim alırken, B grubu
salı-çarşamba uzaktan,
perşembe-cuma-cumartesi günleri
yüz yüze eğitim alır.

1. hafta A grubu yüz yüze eğitim,
B grubu uzaktan eğitim alır. Bir
sonraki hafta gruplar yer değiştirir.

A grubu sabah yüz yüze, öğleden
sonra uzaktan eğitim alır. B grubu
ise sabah uzaktan, öğleden sonra
yüz yüze eğitim alır.
Milli Eğitim Bakanlığı açıklama
yapmadan bu modellerden hepsi
birer tasarıdır. Hibrit veya
seyreltilmiş eğitime geçilmesi
durumunda Bakanlığın
açıklamalarını takiben en kısa
sürede sizleri bilgilendireceğiz.

EK-1 Bilgilendirme
Formu ve Taahhütname

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde
solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında
ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula
bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi
ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim.
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Taahhüt eden

Okul Yetkilisi

Veli/Vasinin Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Öğrencinin Adı Soyadı:

Görevi

İMZASI

İMZASI

EK-2 COVİD-19’la
Mücadele Yönetim Protokolü
Yönetim

Şimdi

Okul Açılmadan

Okul Açıkken

Vizyon ve
İlkeleri
Belirleme

Pandemi sürecini
yönetmenizi
kolaylaştıracak
temel çerçeveyi
oluşturmanız için bu
süreci hangi vizyon
ve ilkelerle
yöneteceğinize karar
vermelisiniz.

Vizyon ve İlkelerin
bütün paydaşlarla
anlaşılır bir şekilde
paylaşıldığından
emin olun. Vizyon ve
ilkelerinize dair
paydaşların geri
bildirimlerini
değerlendirin.

Esnek bir şekilde
vizyon ve ilkelerin
süreç yönetimine
olan etkisini
değerlendirip, gerekli
olması durumunda
revizyonlar
gerçekleştirin.

Covid-19
Komisyonu

Sürecin
sorumluluğunu ve
liderliğini alacak bir
komisyon
kurulmasını
sağlayın.
Komisyonda bütün
paydaşları temsilen
katılım olmasına
dikkat edin.

Komisyonun bütün
paydaşlar
tarafından bilinir ve
ulaşılır olmasını
sağlayın.

Komisyonu
danışmanlık,
eğitimler gibi
araçlarla destekleyip
güçlendirin. Düzenli
toplantılarla
komisyonun kalıcı
olmasını sağlayın.

Görev
Tanımları

Komisyonun
kurulmasının
ardından görev
tanımlarını
belirleyerek okul içi
süreçlerin
yönetiminde
organizasyonun
bozulmasına dair
risk faktörlerini
engelleyin.

Görev tanımlarını
ilgili paydaşlarla
gözden geçirip revize
edin. Tanımların son
hâlini tüm
paydaşlarla
paylaşın.

Risk senaryolarına
bağlı olarak görev
tanımlarında
yapılması gereken
güncellemelere
hazırlıklı olun.

Bütçe
Tasarımı

Okulun bütçesini
COVİD-19
mücadelesini odağa
alacak biçimde
yeniden tasarlayın.
Bütçenin bütün risk
senaryolarını
kapsadığından emin
olun.

Komisyonu bütçe
konusunda
bilgilendirin.
Komisyonun bütçe
önerilerini
değerlendirin.

Bütçeyi disiplinli bir
şekilde takip edin.
Bütçenin açık verme
ihtimaline karşı fon
yaratma çalışmaları
için hazırlıklı olun.

EK-2 COVİD-19’la
Mücadele Yönetim Protokolü
Yönetim

Şimdi

Okul Açılmadan

Okul Açıkken

Protokoller

Okulun yönetim
süreçlerini mutlaka
risk senaryolarına
uygun olarak
protokollere
bağlayın.
Gerçekleşen riskler
karşısında
protokollerin okulun
organize olmasını
sağlayacağından
emin olun.

Paydaşların
protokolleri okuyup
anladığına dair
beyanlarını alın.
Protokolleri
görselleştirerek okul
içinde ve okulun
online
platformlarında
sergilenmesini
sağlayın.

Risk analizleri
yaparak gerekli
durumlarda
protokolleri
güncelleyin.

İyilik Hâli

Okulun tüm
paydaşlarının iyilik
hâlini düzenli
aralıklarla
belirleyecek
mekanizmalar
tasarlayın. Yapılan
ölçümlerin ardından
gerekli müdahale
programları için
görevlendirmeler
yapın.

Tüm paydaşların
fiziksel ve psikolojik
sağlıklarını beyan
etmelerini
sağlayacak bir
çalışma
gerçekleştirin.
Psikososyal
eğitimleri ve hijyen
eğitimlerini başlatın.

Önceden
duyurduğunuz
aralıklarla ölçümlere
devam edin.
Ölçüm sonuçlarını
değerlendirerek
müdahale
programlarını
güncelleyin.

Öğretmenin
ve
Personelin
Takibi

Çalışanlarınızın
fiziksel ve psikolojik
sağlıklarının risk
altında olduğunu
unutmadan onları
korumak için
stratejiler geliştirin.

Çalışanlarınızın
fiziksel ve psikolojik
sağlıklarını
önemsediğinizi
gösterin.
Stratejilerinizi
anlatın. Güvende
hissetmelerini
sağlayın.

Stratejilerinize uygun
etkinlikler
gerçekleştirin.

İletişim

Şeffaf ve proaktif
iletişim yaklaşımıyla
elinizdeki bilgi ve
verileri tüm
paydaşlara iletin.
Kriz yönetim
sürecinin tek taraflı
bilgilendirme yerine
etkileşime dayalı
olmasına özen
gösterin.

Protokoller, beyan
formları, eğitim
görselleri gibi
materyalleri etkili bir
şekilde tüm
paydaşlara iletin.

Risk senaryolarının
gerçekleşmesi
durumunda proaktif
bir şekilde
paydaşları
bilgilendirin. Değişen
kararlara dair
bilgilendirmelerin
proaktif olmasına
özen gösterin.

EK-2 COVİD-19’la
Mücadele Yönetim Protokolü
Yönetim

Şimdi

Teknoloji

Okulun uzaktan
eğitime hazır olması
için gelişim
düzeylerine uygun
stratejilerinizi
belirleyin. Uzaktan
eğitim araçlarının
hangilerini kalıcı
olarak
kullanacağınızı
netleştirin. Teknolojik
alt yapınızı
güncelleyin.
Teknolojik sorunlarla
ilgilenecek bir
komisyon oluşturun.

Akademik
Süreçler

Operasyonlar

Toplantılar

İş birliği

Satın Alma

Okul Açılmadan
Uzaktan eğitim
araçlarınızı tanıtın.
Kullanımı
kolaylaştırmaya
yönelik paydaşlara
yönelik eğitimler
düzenleyin. Teknoloji
komisyonuna bağlı
teknolojik danışma
hattını duyurun.
Öğrencilerin
ulaşabildikleri
teknolojik araçların
hangileri olduğunu
belirleyin.

Okul Açıkken
Öğrenci, öğretmen ve
velilere teknolojiyi
etkili kullanabilmeleri
için eğitimler organize
edin. Teknoloji destek
hattının aktif bir
şekilde çalışmasını
sağlayın.

Akademik bir kurul oluşturarak eğitim programlarının karma modellere
hazırlıklı olması için gerekli çalışmaları başlatın. Kazanımları uzaktan ve yüz
yüze eğitime uygunluğu açısından sınıflandırın.

Okuldaki yemek, servis, güvenlik, temizlik gibi tüm operasyonlar için protokoller
oluşturun ve sürecin protokollere uygun bir şekilde yürütüldüğünden emin olun.

COVİD-19’la mücadele önlemleri çerçevesinde geniş katılımlı tüm toplantıları
çevrim içi olarak gerçekleştirin.

İlçe MEM, Belediye, Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlarla iş birliği içerisinde olun. Bu
kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara katılın. Bölgedeki okullarla iş
birliğinizi güçlendirin. Özellikle uzaktan eğitim süreçlerinde iş birliğine açık olun.

Tüm satın alma süreçlerini Covid-19 mücadele önlemlerine uygun olarak
tasarlayın. Sağlık Bakanlığının veya ilgili kurumların açıkladığı standartlara
uygun satın almalar gerçekleştirin.

EK-3 Okul İçi
Bilgilendirme Afişleri

21Cm x 21Cm Pano Baskılar

EK-3 Okul İçi
Bilgilendirme Afişleri

29,7Cm x 42Cm Pano ve Poster Baskılar

EK-3 Okul İçi
Bilgilendirme Afişleri

80cm x 200Cm Roll-up

Son Söz...
Pandeminin seyrine bağlı olarak yetkililerin alacağı kararlar ne olursa olsun; yüz yüze, uzaktan ya da
Hibrit eğitim süreçlerinde tüm paydaşlarımızın iyilik hâlini önceleyeceğimiz, çocuğun üstün yararı ilkemizden
vazgeçmeyeceğimiz bir eğitim yılı bizleri bekliyor.
Şimdi, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında, yeni koşullarda, sizlerle birlikte uyumla ve umutla yol almak istiyoruz.
Çünkü biliyoruz ki çocuklar güvenli bir ortamda büyüdüklerinde özgürleşir.
Bunun ışığında, herkes için yeniden umut dolu, güven dolu, iyilik dolu bir eğitim-öğretim yılı oluşturmaya hazırız.
Hep birlikte...
Sağlıkla, sevgiyle...

Fide
Hayattır.

