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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi:

a) MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarih ve 16964289 sayılı yazısı,
c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazısı,
d) Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 13365395 sayılı yazısı,
e) Personel Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarih ve 16970234 sayılı yazısı,
f) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.11.2020 tarih ve 17000175 sayılı yazısı.

Covid-19 salgını sürecinde ilgi (b) yazı ile resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu
öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021
tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, Bakanlığımız ile
ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı
ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi ilgi (c) yazı ile
bildirilmiştir.
İlgi (a) Yönetmeliğin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe
ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise “İlçe, il
veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava
koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Çocukların, eğitim etkinliklerinde bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaları ve ekran
karşısında uzun süre kalmanın onların gelişimlerine olan olumsuz etkileri de düşünülerek
okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların öğretmen rehberliğinde yüz yüze eğitime
devam etmeleri öncelikle tercih edilmektedir. Ancak Covid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri
nedenlere okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde bu eğitim
kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç
duyulmuştur.
Bu kapsamda:
• Öğretmenin, ailelerle kurulacak iletişim yöntemini (bire bir görüşme, telefon ile
görüşme, çevrim içi gruplar kurarak görüşme veya mektup gibi) belirlemesi,
• Her öğretmenin, güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik ve dinlenme
sürelerini de içerecek şekilde çocukların ev ortamında yapabileceği özellikte günlük eğitim
akışlarını 6 etkinlik saati olacak şekilde hazırlaması,
• Günlük eğitim akışlarında bir etkinlik saatinin 20 dakikayı geçmeyecek şekilde
planlanması,
• Hazırlanan günlük eğitim akışlarının birer örneğinin düzenli olarak okul idaresine
sunulması,
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• Ailelerin imkânlarına göre günlük eğitim akışlarının mümkünse günlük, değilse
haftalık olarak en uygun iletişim araçları (EBA, telefon, iletişim grupları, e-posta veya
mektup) kullanılarak ailelere ulaştırılması ve etkinliklerin yapılması konusunda ailelere
rehberlikte bulunulması,
• TRT EBA İlkokul kanalında yayınlanan okul öncesi etkinlik kuşağının çocuklar
tarafından takip edilmesinin ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde
yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmasının
sağlanması,
• Ailelerin imkânlarının uygun olması ve öğretmenin istemesi durumunda günlük
eğitim akışlarındaki bazı etkinliklerin (deney, öykü okuma, bilmece, tekerleme, jimnastik,
şarkı, oyun, parmak oyunu gibi) video kaydına alınarak ailelere gönderilebilmesine imkân
verilmesi,
• Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine yönelik izleme ve değerlendirme
çalışmalarını her gün yapması,
• Ailelerin imkânları doğrultusunda, EBA üzerinden sağlanan canlı ders
uygulamasının yanı sıra açık kaynaklı ve okul yönetimlerince denetlenebilir diğer güvenilir
platformlar da kullanılarak haftada en az üç kez olmak üzere çocuklarla grup halinde canlı
iletişim kurulması, etkinlikler yapılması,
• Grup halinde yapılan çevrim içi etkinliklere katılamayan çocuklarla haftada en az üç
kez birebir görüntülü veya sesli iletişim kurulması ve bunun için gerekmesi durumunda okul
imkânlarının (telefon, bilgisayar, internet) kullanılması,
• Öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamalarının okul müdürlükleri tarafından düzenli
olarak takip edilmesi ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve
işlemlerin ilgi (d) yazı doğrultusunda yapılması
Hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK
Bakan

DAĞITIM:
Gereği:
B Planı

Bilgi:
A Planı
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