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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki İlköğretim Kurumları
(İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.
b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 45512797-10.03-E. 2521847
sayılı yazısı.
c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 15.09.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01E.12784623 sayılı yazısı.
ç) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02E.13044945 sayılı yazısı.
2020-2021 eğitim öğretim yılı, Covid-19 salgın sürecinin devam eden seyri sebebiyle
21
Eylül 2020 tarihinden itibaren okula uyum programı ve okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıflarda
haftada 2 gün yüz yüze eğitimle, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitim yoluyla başlatılmıştır.
Buna göre okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimine ve yüz yüze eğitime
ilişkin açıklamalar ilgi (b) ve (c) yazılarda belirtilmiştir.
Diğer taraftan ilgi (ç) yazıda; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim
imkânlarının birlikte kullanılması ile sürdürüleceği, diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin
değerlendirmelerin salgının seyrine bağlı olarak ilan edileceği, bu kapsamda öğretim programlarının
tamamının yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacağı, öğrencilerimizin öğretim
programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacağı ifade edilmiş olup sınıf
seviyelerinde uygulanacak canlı ders saati sayısı ile EBA TV ders saatleri Bakanlığımız web
sayfasında yayınlanmıştır.
Bu bağlamda, ilgi (a) Çizelge'de belirtilen dersler için öncelikle EBA TV yayın akışının
öğrencilerimiz tarafından takip edilmesinin sağlanması, müfredatın işlenmesine yönelik öğrencilere
uygun ödev ve proje uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve devamında Bakanlığımız www.eba.gov.tr
internet adresinde yayınlanan ilkokul ve ortaokullar için canlı derslere yönelik açıklamalar dikkate
alınarak derslerin işlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca eğitimdeki pedagojik ilkeler doğrultusunda canlı
dersler için ilkokullarda günlük toplam 4 ders saati, ortaokullarda günlük toplam 6 ders saati
aşılmamalıdır.
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin
her türlü tedbirin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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