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B�rb�r�m�zden öğrend�k ve b�rb�r�m�zden �lham aldık,
Çözümün b�r parçası olan meslektaşlarımızla tanıştık,
Yen� f�k�rler�n tohumunu atmayı ve b�rl�kte gel�şt�rmey� amaçladık, 
Sürece da�r fark etmed�kler�m�z� fark ed�p alternat�f çözüm yolları ürett�k.

Sabancı Vakfı’nın ana desteğ�yle hayata geç�rd�ğ�m�z Köy Öğretmenler�
Projes� kapsamında, �ç�nden geçt�ğ�m�z sıra dışı günlerde dayanışma ve
paylaşmanın çeş�tl�l�ğ�n� artırmak �ç�n 7 – 8 Temmuz tar�hler�nde Kırsalda
Eğ�t�m Konferansı’nı düzenlend�k. İk� gün süren etk�nl�ğ�m�zde İlham Veren
Uygulamalar Panel� ve Yüz Yüze Eğ�t�m Önces� ve Sonrası Çalıştayı’na yer
verd�k.
 
Pandem�yle b�rl�kte başlayan uzaktan eğ�t�m sürec� tüm öğretmen ve
öğrenc�ler �ç�n yen� b�r deney�m oldu. M�ll� Eğ�t�m Bakanımız Z�ya Selçuk’un
da aktardığı g�b� çocukların yüzde 20’s�n�n �nternete, yüzde 5’�n�n de
telev�zyona er�ş�m�n�n olmadığı ülkem�zde uzaktan eğ�t�m sürec�nde çeş�tl�
fırsat eş�ts�zl�kler� de görünür hale geld�.
 
Köy okullarında okuyan öğrenc�ler ve köylerde görev yapan öğretmenler,
�nternet ve telev�zyona er�şmekte zaman zaman sorunlar yaşadıkları �ç�n
uzaktan eğ�t�m sürec�nde zorluklarla karşılaştılar. Ancak b�rçok öğretmen,
öğrenc�ler�ne ulaşab�lmek �ç�n çeş�tl� yöntemler gel�şt�rd�.
 
7 – 8 Temmuz’da gerçekleşt�rd�ğ�m�z konferansımızda, zorlukları aşarak
öğrenc�ler�ne ulaşan öğretmenler söz aldılar. Çoğunluğu öğretmen olmak
üzere konferansa 200’e yakın k�ş� katıldı.
 
Konferansta kırsal bölgelerde çalışan öğretmenler�n ve �darec�ler�n b�r araya
gelmes�yle:

 
Ş�md� �se hazırladığımız bu raporla, kırsaldak� sınıf öğretmenler�ne destek
olab�lecek çözüm öner�ler�n� yaygınlaştırmak arzusundayız.



İlham Veren Uygulamalar Panel�
7 Temmuz 2020
KODA olarak, açılış ve kapanış çemberler� b�zler�n vazgeç�lmez�. B�r araya
geld�ğ�m�z her fırsatta -yüz yüze veya çevr�m �ç�- b�rb�r�m�z�n neler
h�ssett�ğ�n� duymaya ve �y� olma hal�m�z� desteklemeye önem ver�yoruz.
Pandem� önces� buluşmalarımızda, herkes�n kend�n� �fade edeb�leceğ�,
f�z�ksel olarak eş�t b�r mesafede durduğumuz b�r çember oluşturuyorduk.
Çevr�m �ç� buluşmalarda da bu uygulamayı devam ett�rmeye özen gösterd�k
ve İlham Veren Uygulamalar Panel�’n�n başında, tüm katılımcılarımızdan
nasıl h�ssett�kler�n� duymak, herkes� daha yakından tanımak ve
katılımcılarımızın öğretmenl�k yaptıkları okul / sınıf türünü öğrenmek adına
�nternet üzer�nden b�r anket aracı [1] �le paylaşıma alan açtık. Gelen ger�
dönüşler� s�zlerle de paylaşmak �sted�k:

Öğretmenl�k yaptığınız okul ve sınıf türü ned�r?
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Çevr�m �ç� olarak gerçekleşen Kırsalda Eğ�t�m Konferansı, İlham Veren
Uygulamalar Panel�’yle başladı. Panel�n moderatörlüğünü Öğretmen
Toplulukları Programı Koord�natörümüz Esra Yıldırmış yürüttü. Panel�n açılış
konuşmasını Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül B�lsel Safkan ve KODA
Genel Koord�natörü M�ne Ek�nc� yaptı.

[1] www.ment�meter.com

http://www.mentimeter.com/


Nevgül B�lsel Safkan
Sabancı Vakfı Genel Müdürü
1989’da Avusturya L�ses�’nden, 1993’te
İstanbul Ün�vers�tes� İşletme Fakültes�
İng�l�zce İşletme Bölümü’nden ve
2003’te Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nden
Execut�ve MBA dereces� �le mezun oldu.
Arthur Andersen ş�rket�nde denetç�
olarak başladığı çalışma hayatında,
sektörünün l�der� ş�rketlerde CFO ve
Genel Müdürlük görevler�nde bulundu.        
İş hayatının 11 yılını Sabancı Topluluğu'nda sürdüren Nevgül B�lsel Safkan,
Eylül 2018’de Sabancı Vakfı Genel Müdürü olarak göreve başladı. Mart
2020'de Sabancı Vakfı Başkan Yardımcılığına atanan Nevgül B�lsel Safkan
aynı zamanda Türk�ye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Eğ�t�m Reformu
G�r�ş�m� (ERG) Yönet�m Kurulu üyes�d�r.

Nelerden bahsett�?
COVID-19 sürec� eş�ts�zl�kler�n der�nleşt�ğ� b�r dönem olsa da aynı zamanda
b�zlere çeş�tl� fırsatlar sundu ve adaptasyon, dayanıklılık g�b� becer�ler�m�z�
gel�şt�rmem�ze alan tanıdı. 

Eğ�t�m eş�ts�zl�ğ�n�n önünde duran en büyük engellerden b�r�, şüphes�z k�
okullaşma oranları yan� öğrenc�ler�n eğ�t�me er�şeb�lmes�. Geçt�ğ�m�z
akadem�k yıl, Türk�ye’de zorunlu eğ�t�m çağında olmasına karşın yaklaşık
743 b�n çocuk eğ�t�me er�şemed�. [2]  Kız çocuklarını ayrı ele aldığımızda,
kızların oğlanlara göre daha fazla okula er�şemed�ğ�n� görüyoruz.

COVID-19 �le başlayan süreçte eğ�t�me er�ş�mdek� yeters�zl�kler göz önüne
ser�ld�. Türk�ye Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�’n�n “Koronav�rüsün Eğ�t�me Etk�ler�”
[3] ser�s� ve KODA’nın “Çözüm Masası” paylaşımları, bu dönemde hem
kamuoyunu eğ�t�me er�ş�m konusuna da�r b�lg�lend�rd� hem de
öğretmenlere, öğrenc�lere ve a�lelere alternat�f uygulama seçenekler� sundu. 
 
Sabancı Vakfı 46 yıldır b�reyler�n sah�p oldukları haklardan eş�t olarak
yararlanması üzer�ne çalışıyor. Türk�ye’de -nerede olurlarsa olsunlar-
b�reyler�n eğ�t�m hakkına eş�t olarak er�şmeler�, Sabancı Vakfı’nın en önem
verd�ğ� konulardan. Bu kapsamda 13 yıldır h�be programları �le eğ�t�m, sosyal-
duygusal öğrenme, öğretmenler�n güçlenmes�, toplumsal c�ns�yet, teknoloj�

[2] www.eg�t�mreformug�r�s�m�.org/eg�t�mde-b�r-y�lda-neler-deg�st�/
[3] www.eg�t�mreformug�r�s�m�.org/turk�yede-koronav�rusun-eg�t�me-etk�ler�/

https://www.egitimreformugirisimi.org/egitimde-bir-yilda-neler-degisti/
http://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri/


kullanımı g�b� alanlarda n�tel�ğ�n artırılmasına ve metotların gel�şt�r�lmes�ne
destek oluyoruz.

Sabancı Vakfı ve KODA’nın yolları da bu çerçeve dah�l�nde kes�şt�. 3 yıldır
b�rl�kte çalışmalarını sürdüren �k� kurum, kırsaldak� öğretmenler�n
güçlenmes�n� hedeflemekted�r. Bu amaç doğrultusunda M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı �le �ş b�rl�ğ� yapılarak kırsaldak� öğretmenlere yönel�k �k� k�tap
yayınlandı: B�rleşt�r�lm�ş Sınıflı Köy Okulları �ç�n Etk�nl�k K�tabı [4] ve Köy
Öğretmen�n�n Başucu K�tabı [5] . Pandem� sürec�nde �se M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı’nın çevr�m �ç� s�stem� olan Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı aracılığıyla
b�rleşt�r�lm�ş sınıflı okullarda görev yapan öğretmenler� uzaktan
desteklemek adına B�rleşt�r�lm�ş Sınıflı Köy Okullarında Görev Yapan
Öğretmenlere Yönel�k Uzaktan Meslek� Gel�ş�m Kursu gel�şt�r�ld�. 
 
Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�n�n sağlandığı güzel b�r dünya �ç�n b�rl�kte çalışmak
umuduyla herkese key�fl� �k� gün geç�rmes�n� d�l�yorum.

M�ne Ek�nc�
KODA Genel Koord�natörü
Aralık 2016’da kurulan KODA’nın
Kurucusu ve Genel Koord�natörü olan
M�ne Ek�nc�; 2010 yılından bu yana eğ�t�m,
�nsan hakları ve sosyal pol�t�kalar
alanlarında çalışan s�v�l toplum
kuruluşlarında ve �n�s�yat�fler�nde gönüllü
ve profesyonel olarak çalıştı.

L�sans dereces�n� Boğaz�ç� Ün�vers�tes� S�yaset B�l�m� ve Uluslararası İl�şk�ler
Bölümü’nden aldı. L�sansüstü eğ�t�m�n� Harvard Ün�vers�tes�'nde Uluslararası
Eğ�t�m Pol�t�kaları üzer�ne yapan Ek�nc�, kırsalda eğ�t�m, eğ�t�m pol�t�kaları ve
eğ�t�mde sosyal g�r�ş�mc�l�k alanlarıyla �lg�len�yor. KODA �le kırsalda eğ�t�m�n
n�tel�ğ�n� artırmaya yönel�k yaptığı çalışmalar sonucunda 2017 yılında
İbrah�m Bodur Sosyal G�r�ş�mc�l�k Ödülünü aldı, 2019 yılında Ashoka Vakfı
tarafından Ashoka Fellow seç�ld�.

Nelerden bahsett�?
COVID-19 beraber�nde alınan önlemler dah�l�nde KODA olarak yüz yüze
gerçekleşt�rd�ğ�m�z faal�yetler�m�z� (ör. Öğretmen Toplulukları Buluşmaları,
Köye İlk Adım Buluşmaları) hızlıca çevr�m �ç� düzende yen�den kurguladık ve
çevr�m �ç� buluşmalara başladık. Mart 2020’den bu yana, toplam 64 adet
çevr�m �ç� buluşma düzenled�k, öğretmenlerle ve ün�vers�te öğrenc�ler�yle b�r
araya geld�k. 

[4] www.b�t.ly/3aKErgS
[5] www.b�t.ly/3hoIhP�

http://www.bit.ly/3aKErgS
http://www.bit.ly/3hoIhPi


Bu süreçte hem mevcut katılımcılarımızla bağımızı sürdürdük hem de
pandem� �le yen� öğretmenlere ulaştık ve onlarla tanışma fırsatı yakaladık.

Hep beraber adapte olmaya çalıştığımız ve "Nasıl daha ver�ml� hale
get�r�r�z?" d�ye düşündüğümüz uzaktan eğ�t�m sürec�nde köylerde yaşayan
çocukların eğ�t�mler�ne devam etmes� ve gel�ş�mler�n�n desteklenmes� �ç�n
�çer�k üretme ve gel�şt�rme çalışmaları yapacak olan KODA Çözüm
Masası'nı kurduk.

Çözüm Masası, kırsaldak� öğretmenler �ç�n KODA Ek�b� ve gönüllüler�n�n b�r
araya geld�ğ� b�r oluşum [6] . Haftada b�r toplantılar düzenleyerek kırsaldak�
öğretmenlere ve çalıştığımız m�ll� eğ�t�m� müdürlükler�ne anketler ve telefon
yoluyla ulaştık. Bu görüşmelerde ed�nd�ğ�m�z b�lg�ler� derleyerek kamuoyuna
yönel�k �çer�kler oluşturduk. Durum tesp�t� ve değerlend�rmeler� sonucunda
kırsalda eğ�t�m�n �ht�yaçlarına uygun olarak yen� etk�nl�kler gel�şt�rd�k.
 
Uzaktan eğ�t�m süres�nce karşılaştığımız en büyük engel, farklı bölgeler
-özell�kle kırsal ve kentsel bölgeler- arasındak� d�j�tal uçurum oldu.

Kırsal bölgelerde �nternet altyapısında ortaya çıkan sıkıntılar, bu bölgelerde
yaşayan öğrenc�ler�n uzaktan eğ�t�m sürec�nde dezavantajlı durumda
olmasına yol açtı. Bu noktada telev�zyon daha er�ş�leb�l�r b�r seçenek olsa da
uygulamada sıkıntılarla karşılaşıldı. Örneğ�n; ev koşulları çocukların
telev�zyonu tak�p etmes� �ç�n �deal olmayab�l�yor veya a�lede �k�den fazla okul
dönem�nde çocuk olduğunda tüm çocukların kend�ler� �ç�n hazırlanmış
yayınlardan faydalanması mümkün olmayab�l�yor. 
 
Durum böyleyken köy öğretmenler� alternat�f çözüm yollarına yöneld�.

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde a�leler� desteklemek �steyen b�rçok köy öğretmen�,
bu süreçte en çok WhatsApp uygulamasındak� yazılı ve sesl� mesaj,
görüntülü arama seçenekler�nden faydalandılar. Eğer öğrenc�ler�n
a�leler�nde akıllı telefon ya da WhatsApp uygulamaları yoksa telefon araması
ya da kısa mesaj yoluyla �let�ş�m kurdular. 

Köy öğretmenler�, telefon yoluyla ulaşamadıkları öğrenc�ler� �ç�n pandem�
önlemler�n� göz önünde bulundurarak eğ�t�m materyaller�n� basılı halde
öğrenc�ler�ne ulaştırdılar. 

Bunun yanı sıra köyde cam�n�n hoparlöründen açıklamalar yapan köy
öğretmenler� de karşımıza çıktı.

B�r kez daha farkına vardık k� okul-a�le �l�şk�s�, eğ�t�m�n sürekl�l�ğ� �ç�n
büyük önem taşıyor.

[6] www.kodeg�s�m.org/cozum-masas�

http://www.kodegisim.org/cozum-masasi


B�r kez daha farkına vardık k� okul-a�le �l�şk�s�, eğ�t�m�n sürekl�l�ğ� �ç�n
büyük önem taşıyor.

Uzaktan eğ�t�m sürec�ne geç�ld�ğ�nde çoğu köy öğretmen�n�n öğrenc�ler� �le
�let�ş�m�, a�leler�n�n sah�p olduğu teknoloj�k araçlar sayes�nde  a�leler
aracılığıyla öğrenc�lere ulaşarak devam ett�.

B�rçok köy öğretmen� a�leler�n telefonları aracılığıyla öğrenc�ler�ne ulaştıkları
�ç�n eğer a�leler tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorsa ya da gün �ç�nde ev
dışında çalışmaları gerek�yorsa öğretmenler�n gün �ç�nde �steseler de vel�lere
er�şemed�kler� zamanlar oldu. Benzer şek�lde okullar kapalı olduğu �ç�n bazı
öğrenc�ler gündüzler�n� evde ve tarlada a�leler�ne destek olarak geç�rd�ler.
Örneğ�n, mevs�ml�k tarım �şç�l�ğ� bu dönemde �let�ş�m� bel�rleyen b�r kr�ter
oldu.
 
Yüz yüze eğ�t�m sürec�nde öğretmen�n a�lelerle �l�şk�s� ne kadar �y�yse,
aslında uzaktan eğ�t�m sürec� de o kadar kolay �lerled�. Öğretmen ve a�le
�l�şk�s� kuvvetl�yse düşük teknoloj� �le b�le öğretmenler�n kend� öğrenc�ler�n�n
uzaktan eğ�t�m süreçler�n� tak�p etmeler� mümkün olab�l�yor. Öğretmen�n
a�le �le �l�şk�s� yüz yüze eğ�t�m zamanında kısıtlıysa uzaktan eğ�t�m dönem�
bunu b�r fırsata döndüreb�l�yor çünkü bazı öğretmenler öğrenc�ler�ne
ulaşmak amacıyla a�leler �le �l�şk� kurmaya çalışıyor.

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde eğ�t�m anlayışı çoğunlukla akadem�k kazanımı
d�kkate aldı ancak çocukların sosyal, duygusal ve f�z�ksel gel�ş�mler�, ruhsal
durumları nasıl etk�len�yor bunu da d�kkate almak şart.

KODA, hem akadem�k kazanımları hem de çocukların gel�ş�m� ve �y� olma
hal�n� göz önünde bulundurarak uzaktan eğ�t�m sürec�nde çeş�tl� �çer�kler
ürett�. Tesp�t ett�ğ�m�z �ht�yaçlar sonucu, köy öğretmenler�n�n öğrenc�ler�yle
kullanab�leceğ� ç�zelgeler (ör. zaman ç�zelgeler�) ve etk�nl�k öner�ler�
gel�şt�rd�k. [7] Doğrudan öğrenc�lere ve a�lelere yönel�k b�lg�lend�rmeler�
derled�k. [8] Kaynaklara er�ş�m� olmayan veya kısıtlı olan çocuklar �ç�n bell�
kazanımları hedefleyen, yaklaşık 20 dak�kalık ses kayıtlarından oluşan ve
çocuklara uygun olarak h�kayeleşt�r�lm�ş b�r �çer�k hazırladık: T�pot�, Gal�ma
ve Pako'nun Maceraları. Düşük �nternet kullanımı �le er�ş�leb�len bu �çer�kler�
köy öğretmenler�, WhatsApp üzer�nden kolaylıkla öğrenc�ler�ne
ulaştırab�l�yor. Bu süreçte ş�md�ye kadar ulaşab�ld�ğ�m�z yaklaşık 400
öğretmen sayes�nde �çer�kler�m�zden 8000’e yakın çocuk yararlandı. 



Antakya’da b�r dağın yamacında ve b�r
nehr�n kollarında doğup büyüdü. Çocukluk
hayal� olan ODTÜ K�mya bölümünden
mezun oldu. Çevre - doğa eğ�t�m�nden
sürdürüleb�l�rl�k eğ�t�m�ne evr�len s�v�l
toplum deney�m� sırasında, ERG �le yolu �lk
defa 2007’de kes�şt� ve eleşt�rel düşünme,
öğretmen pol�t�kaları, Eğ�t�mde İy� Örnekler
Konferansı çalışmalarını yürüttü. İstanbul
B�lg� Ün�vers�tes�’nde 2015-2020 yılları
arasında “Ekoloj�k Okuryazarlık ve
Sürdürüleb�l�rl�k" �le “B�yom�m�kr�” dersler�n�
verd�. 2017 �t�bar�yle ERG’ye Eğ�t�m
Gözlemev� Koord�natörü olarak katıldı.

Burcu Meltem Arık
ERG Eğ�t�m Gözlemev� Koord�natörü

2003 yılında kurulan Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�, n�tel�kl� eğ�t�me ulaşım �ç�n
ver� temell� ve yapıcı d�yalog �le ortak akıl oluşturmayı hedefleyen b�r
g�r�ş�md�r. 

Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�, eğ�t�m göstergeler� dah�l�nde �zleme-
değerlend�rme çalışmaları ve �y� örnekler� ortaya koyup yaygınlaştırma ve
araştırma çalışmaları gerçekleşt�rmekted�r. Bu kapsamda farklı alanlardak�
s�v�l toplum kuruluşları, öğretmenler, akadem�syenler, özel sektör ve a�lelerle
b�r araya gelerek pol�t�ka çalışmaları dah�l�nde kamuoyunu b�lg�lend�rme
üzer�ne yoğunlaşmaktadır.

COVID-19 dönem� �le b�rl�kte, b�rçok kurum g�b� Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�
�ç�n de d�j�talleşme ön plandaydı. 

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m� Araştırmacısı Umay
Aktaş, d�j�talleşmen�n eğ�t�me etk�ler�n� �ncelemek adına farklı k�ş� ve
kurumlarla görüşmeler gerçekleşt�rd� ve “Koronav�rüsün Eğ�t�me Etk�ler�”
[10]  ser�s�n� kaleme aldı.  

Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�’n�n yürütücülüğünü üstlend�ğ� Öğretmen Ağı,
anketler aracılığıyla öğretmenlerden ger� b�ld�r�m topladı ve �ht�yaçlara da�r
b�r �zleme çalışması yürüttü. Arka Plan [11] ser�s� �le buradak� kazanımlarını 

Türk�ye’de Cov�d-19'un Eğ�t�me Etk�ler�



Toplumdak� her b�rey g�b� öğretmen ve öğrenc�ler�n de bu dönemde
ortak �ht�yacı, ps�kososyal destek oldu.
Doğru b�lg�ye er�şmek, bu dönemde daha da büyük önem kazandı.
Farklı paydaşlar arasında açık �let�ş�m kısmen oldu, kısmen olmadı.
Eğ�t�m kararlarına tüm paydaşların katılımının -örneğ�n öğretmenler- her
sev�yede gerekl� olduğu görüldü.
Okul-a�le �ş b�rl�ğ�n�n, çocuğun k�ş�sel ve eğ�t�m hayatına olumlu etk�s�ne
tanıklık ed�ld�.
Her çocuğun b�r�c�k olduğu yen�den fark ed�ld�.
Bel�rs�zl�klerle başa çıkmanın, dayanıklılık becer�ler�n�n ve dayanışmanın
bu dönemden güçlenerek çıkmak �ç�n değerl� olduğu görüldü.

kamuoyuyla paylaştılar, aynı zamanda eğ�t�m alanında çalışan s�v�l toplum
kuruluşları (ör. KODA, ÖRAV) �le �ş b�rl�kler�n� sürdürdüler ve b�rb�rler�nden
destek alarak uzaktan eğ�t�m sürec�n� ele aldılar.

Böylece uzaktan eğ�t�m sürec�nde eğ�t�me a�t ver�lerdek� boşlukların
nerelerde olduğunu fark etme ve �nceleme fırsatı buldular.
 
Uzaktan eğ�t�mde en çok öğretmenler�n gücüne şaşırılmasına şaşırdık.
 
Bu süreçte kamuoyunda öğretmenler�n gücüne, dayanıklılığına ve
adaptasyon becer�s�ne ver�len tepk� şaşkınlıktı. Takd�r� beraber�nde get�ren
bu şaşkınlık, aslında Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�’n�n hep tanık olduğu b�r
durumdu. Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�’n�n düzenled�ğ� faal�yetler aracılığıyla
tanışma fırsatı yakaladığı öğretmenler, her sefer�nde karşılarına güçler�n�
gösterd�kler� uygulamalar �le çıktılar.

Bu dönemde yapılab�l�rl�k bakış açısına geçmek çok öneml�.

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde bazı grupları dezavantajlı olarak et�ketlemek veya
kırılgan, hassas olarak tanımlamak fırsatlara değ�l, sorunlara odaklanmamıza
yol açab�l�yor. Bu bakış açısından uzaklaşarak yapılab�l�rl�k bakış açısına
geçmek büyük önem taşıyor. Öğretmenler, pandem� dönem�nde akadem�k
yet�şme telaşından çıkarak çocukların ve a�leler�n �y� olma hal�ne
odaklanmaya ve bu temelde �let�ş�m kurmaya başladılar.
 
COVID-19 �le başlayan süreçte ortaklaşmış ve farklılaşmış �ht�yaçlar ortaya
çıktı.

Ortaklaşmış �ht�yaçlarımızı şu şek�lde sıralayab�l�r�z:



Telefon ve �nternet altyapılarındak� farklılıkların olumsuz etk�s�, uzaktan
eğ�t�m sürec� �le gözler önüne ser�ld�. Türk�ye genel�nde mob�l c�hazlar
üzer�nden eğ�t�me er�ş�m, beraber�nde er�ş�m sıkıntılarını get�rd�,
dolayısıyla n�tel�kl� eğ�t�me ulaşmayı kısıtlayan b�r faktör oldu. Bunun
sonucunda farklı bölgelerdek� ve farklı c�ns�yetlerdek� öğrenc�ler�n
arasında eğ�t�m uçurumu daha da görünür hale geld�.

Eğ�t�m konuşulurken n�tel�ğ�n yanı sıra er�ş�m�n de önem� görüldü, bu �k�
konunun b�rl�kte ele alınmaları gerekt�ğ�n�n altı ç�z�ld�.

Farklılaşmış �ht�yaçları �se şu şek�lde sıralayab�l�r�z:

Bu �ht�yaçları karşılamak adına k�mler neler yaptı?

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde öğretmenler�n, kamu kaynakları �le
güçlend�r�lmeye -örneğ�n basılı ve çevr�m �ç� etk�nl�k paylaşımları- �ht�yacı
vardı. Çoğunlukla öğretmenler b�reysel çabaları �le alternat�f çözümlere
yöneld�ler. 

Örneğ�n, bazı öğretmenler Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı telev�zyon kanalının nasıl
kurulacağını cam� aracılığıyla köy halkına �lett�ler. WhatsApp grupları
kurarak a�leler� bu süreç hakkında b�lg�lend�rd�ler ve eğ�t�me a�le katılımını
teşv�k ett�ler. Öğrenc�ler kend�ler�ne �let�len ödevlere v�deolarla yanıt vererek
öğretmenler�ne ger� dönüş sağladılar. 
 
Ş�md� olduğumuz noktada �se okula dönüş sürec� �le b�rl�kte hayatımıza
g�recek  yen� uygulamalar ve önlemler hakkında daha çok b�lg�ye �ht�yaç
duyuyoruz.



Şeyma Gür
Sınıf Öğretmen�, Elazığ
Şeyma Öğretmen 15 yıldır köylerde
öğretmenl�k yapıyor. Ş�md� Elazığ’da Sarıcan
İlkokulu’nda mesleğ�ne devam ed�yor.
Okulunun temel �lkes� “mutlu öğrenc�, mutlu
okul” ve okul olarak hep bu �lkey� göz önünde
bulundurarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

B�z�m �ç�n uzaktan eğ�t�m Elazığ Deprem� �le başladı.

24 Ocak 2020 tar�h�nde Elazığ’da gerçekleşen deprem sonrasında okullarda
eğ�t�me ara ver�ld�. Elazığ �ç�n uzaktan eğ�t�me �şte bu dönemde başlandı.
İk�nc� dönem�n başlamasıyla tam okullara dönülecekt� k� bu sefer de
pandem� sürec� başladı. Deprem sonrası dönemde Elazığ’dak� öğretmenler,
�darec�ler ve eğ�t�m�n d�ğer paydaşları uzaktan eğ�t�m sürec�ne tüm
Türk�ye’den erken geçt�ler çünkü öğrenc�ler� �le b�r şek�lde �let�ş�me
geçmeler� gerek�yordu.

Öncel�kle WhatsApp grupları kuruldu. Burada bulundukları bölgen�n değer
ve kültürünü d�kkate alarak �lk etapta kadın-erkek ayrı gruplar oluşturdular.
B�r öğretmen�n çalıştığı köyü b�lmes�, bu sebeple çok öneml�. Depremden
etk�lenen öğrenc�lere ps�kososyal destek eğ�t�mler� ver�ld�. Sonrasında �se
pandem� sürec� başladı ve okul �le b�rl�k �çer�s�nde çalışmalara başladık.
Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı nasıl kurulur, portala nasıl g�r�ş yapılır vb. konularda 
v�deolar çek�ld�, her öğrenc�n�n ş�freler� alındı ve öğrenc�ler�n a�leler� �le
paylaşıldı. 
 
B�z bu süreçte ekt�ğ�m�z� b�çt�k aslında.

Okulun a�leler �le �l�şk�ler�  hep �y�yd�. Bel�rs�zl�kler�n hak�m olduğu dönemde
okul-a�le �l�şk�ler�n�n güçlü oluşu yardımcı b�r unsur oldu. Uzaktan eğ�t�m
sürec�nde denge �çer�s�nde tüm �ht�yaçları karşılamak gerek�yor. Sadece
akadem�k kazanım odaklı ödevler ya da sadece gel�ş�m� destekley�c�
etk�nl�kler �letmek yeterl� olmuyor. Bu dönemde Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı’na g�r�ş
yapılmalı, dersler ve ödevler tak�p ed�lmel� ama aynı zamanda öğrenc�ler de
sıkılmamalı.

Öğrenc�ler evde, a�leler�yle beraber dolayısıyla a�leler� de bu sürece dah�l
etmek gerek�yor.

Çocuk ve Vel�n�n Evde Ver�ml� Zaman Geç�rmes�



Anneler �le b�rl�kte yaşam becer�ler� üzer�ne çalışıldı. Örneğ�n, yemek
yapmak, sofra kurmak, d�k�ş d�kmek g�b� b�rçok etk�nl�ğ� gün �çer�s�ne
yaydılar.  Babaları da katmak �ç�n çeş�tl� oyunları a�lelerle paylaştılar. Babalar
geleneksel oyunları çocuklarına anlattılar ve bunları b�rl�kte oynamaya
başladılar.

“Mutlu öğrenc�, mutlu okul” �lkes� evlerde de yakalanmaya çalışıldı. A�leler�n
kend� aralarındak� �let�ş�mler� arttı, a�le �çer�s�nde kal�tel� vak�t geç�rme oranı
yükseld� ve vel�ler kend�ler�n�n kurgulamaya başladıkları oyunlar ürett�ler ve
çocuklarıyla  b�rl�kte oynadılar. Uzaktan eğ�t�m sürec�yle b�rl�kte a�leler
oyunun gücünü fark ett�ler.
 
WhatsApp, Zoom g�b� araçları kullanarak öğrenc�lere ve öğrenc�ler�n
a�leler�ne ulaşıldı. 

Materyal ağırlıklı çalışan b�r okul olarak projeler pandem� sürec�nde de
evdek� �mkanlar dah�l�nde sürdürüldü.
 
Çocuklar bu dönemde öğrenmey� öğrenme, yaşayarak öğrenme
deney�m�n� tecrübe ett�ler.

Canlı dersler�n �lk amacı, öğrenc�ler ve öğretmenler� b�r araya get�rmekt�.
Burada öğrenc�ler�n �y� olma hal� öncel�klend�r�lse de çocukların öz d�s�pl�n
becer�ler�nde de artış gözlemlend�. Ders bazında akadem�k eğ�t�m
ver�lmes�n�n yanı sıra öğrenc�ler�n zorluklara adaptasyonu ve dayanıklılık
becer�s� de ön plana çıktı. Çocukların öğrenmey� öğrenmes�ne, yaşayarak
öğrenmes�ne odaklanıldı. 

Sırf akadem�k kazanımları temel almayan ve öğrenc�ler�n �y� olma hal�n� oyun
temell� etk�nl�kler yoluyla desteklemey� amaçlayan kaynaklar, WhatsApp
veya Facebook grupları üzer�nden öğrenc�lere ulaştırıldı. 

Beraber�nde öğretmenler v�deo, ses kaydı veya yazılı olarak açıklamaları da
�lett�ler. Çocuklar uygulamalarını kaydederek öğretmenler�ne ger� dönüş
yaptılar. Okul �le düzenl� �let�ş�m sonucunda �se okula a�d�yet duygusu
pek�şt�. Öğretmenler�n, öğrenc�ler�n ve a�leler�n okula a�d�yet ve bağlılık
h�sler� üst sınırlara ulaştı.

Örgün eğ�t�mden daha fazla etk�s� olan b�r süreç geç�r�ld�.

Haftalık programlar düzenlemek hem öğretmenler�n hem de a�leler�n tak�b�
�ç�n uygulanab�l�rl�k açısından öneml� b�r araç oluyor. Örneğ�n; haftanın
bel�rl� günler� spor, sanat, yaşam becer�s� ve akadem�k kazanım g�b�
zamanları bel�rlemek, okulda olmasalar da öğrenc�ler�n b�r rut�ne bağlı
kalması uzaktan eğ�t�m sürec�nde kolaylaştırıcı etk� yarattı. 



Korona oyunu,
Çoraptan maymun,
Atık malzeme �le res�m tamamlama,
Bölme �şlem� mak�nes�,
Denge oyunu.

Kısıtlı �nternet er�ş�m� olan öğrenc�ler okula gelerek pandem� önlemler�
dah�l�nde canlı derslere katılma �mkanı yakaladı. Derse katılım oranı uzaktan
eğ�t�m sürec�nde %80-90’larda seyrett�. Bazı zamanlar a�leler de çocuklarıyla
beraber derslere katıldılar ve a�leler�n “Öğretmenler nasıl ders yapıyor?”
merakları g�der�ld�, öğretmene ve okula olan güvenler� arttı.

Böylece öğrenc�ler�n öğretmenler� yan� okul �le olan �l�şk�ler� bu dönemde
farklı yöntemlerle devam ett�. Öğrenc�ler öğretmenler�n� ve akranlarını
gördükler�nde yalnız kalmadıklarını h�ssett�ler, otokontrol becer�ler�n�
gel�şt�rme fırsatı yakaladılar ve öğrenc�ler�n mot�vasyonları arttı. Örgün
eğ�t�mde olduğu g�b� süreç normal akışında (ör. dersler, özel gün
kutlamaları) karne gününe kadar
devam ett�.

Materyal ağırlıklı -somut örneklerle- �lerlend�.

Özell�kle matemat�k g�b� soyut derslerde somut materyaller ve örnekler
kullanarak �lerlemek öğrenc�lere yardımcı oluyor. Uzaktan eğ�t�m sürec�nde
de okuldan çeş�tl� malzemeler toparlandı, küçük tahtalar kullanıldı ve
v�deolar çek�p öğrenc�lere ulaştırıldı. Örneğ�n öğrenc�lere bölme �şlem�n�
anlatmak üzere okuldak� atölyey� kullanarak b�r bölme mak�nes� tasarlandı
ve ahşaptan üret�ld�. 

Bunun yanı sıra evde bulunan malzemelerle öğrenc�lere evde etk�nl�k
öner�ler� aktarıldı. Ana sınıfından 4. sınıfa kadar tüm öğrenc�ler�n dah�l
oldukları etk�nl�klerden b�r kaçı sıralanırsa: 

Öğrenc�ler�n dersler� anladıklarından em�n olmak adına olası soru �şaretler�
oluşab�lecek yerlerde Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı TV’ye destek olacak notlar
öğrenc�lere WhatsApp üzer�nden �let�ld�. Aynı zamanda basılı materyaller (ör.
ödev, b�lg� notları) de öğrenc�lere ulaştırıldı.

Süreçte alınan dönütler �se olumluydu. Öğrenc�ler�n dayanıklılık �lkes�
açısından kend�ler�n� gel�şt�kler� ortaya çıktı  ve akadem�k kazanımları,
ps�kososyal durumları ve hayata bakışları �ncelend�ğ�nde dezavantajın
avantaja çevr�ld�ğ� görüldü. Bunun altyapısında �se çaba ve �stek var.



Nevzat Can
Sınıf Öğretmen�, D�yarbakır
Nevzat Öğretmen öğrenc� olmasa öğretmenl�k
d�ye b�r meslek olmayacağına �nanıyor ve
öğretmenl�ğ� b�r olgunlaşma sürec� olarak
görüyor. En büyük hayal� gece gündüz
çalışmak ve faydalı olmak. Nezvat Öğretmen
mesleğ�n� şöyle tanımlıyor: "Öğretmen,
öğrenc�n�n yardımcısıdır."

Pandem� Koşullarında Öğrenc� �le İlet�ş�m Kurmanın Önem�
Pandem� sürec�n�n bu kadar uzun devam edeceğ�n� öngöremed�k, en başta
15 günlük b�r tat�l sanıyorduk.

Öncel�kle WhatsApp ve SMS grupları üzer�nden öğrenc�lere ulaşıldı, 15
günlük süre en ver�ml� şek�lde değerlend�rmeye çalışıldı. Ancak pandem�
sürec� uzadıkça farklı teknoloj�k araçlar da eğ�t�me dah�l ed�lerek yen� b�r
düzene geç�ld�.
 
Pandem�n�n 15 günlük süre �le sınırlı kalmayacağı kes�nleş�nce çevr�m �ç�
�let�ş�m araçlarını (ör. Zoom) kullanarak öğrenc�ler�n yarısına ulaşıldı.
A�leler�n de �z�nler� dah�l�nde öğrenc�lerle etk�nl�kler düzenlenmeye başlandı.

Bu süreçte b�r�nc� öncel�ğ�m�z öğrenc�ler�n mot�vasyonunu sağlamak ve
yalnız olmadıklarını onlara h�sset�rmekt�.

Pandem� önces�nde öğrenc�lere dağıtılan etk�nl�k k�tapları temel alınarak
gün aşırı �k�şer saatten çevr�m �ç� dersler yapılmaya başlandı. Dersler�n
aralarına etk�nl�kler eklenerek (ör. şarkı söyleme) sadece akadem�k
kazanımlara değ�l öğrenc�ler�n akranları ve öğretmenler�yle �let�ş�me
geçmes�ne de olanak tanındı.
 
Zoom �çer�s�ndek� beyaz tahta özell�ğ� �le öğrenc�lere çevr�m �ç� olsa da b�r
sınıf ortamı sunuldu. Türkçe d�l becer�ler�n� desteklemek adına
tekerlemelerden yararlanıldı, ger�ye dönük konular tekrar ed�ld�. Örneğ�n,
V�snos kullanarak saatler�n öğret�m� üzer�ne çalışıldı. 

Köylerde �nternete er�ş�mde yaşanan sıkıntılar sebeb�yle bu derslere sınıftak�
öğrenc�ler�n yaklaşık yarısı katılab�ld�.

Uzaktan eğ�t�mde amacımız var olanı korumaktı.  



Atık nesnelerle res�m etk�nl�ğ�,
Duygularını res�m �le aktarma,
EvdeKal kampanyasına destek,
Etk�nl�k K�tabı üzer�nden ödevlend�rme,

Defter üzer�nden �şlemlere ve tekrar ederek yazıma da�r çalışmalar,

Kel�me eşleşt�rme oyunu,

23 N�san Ş��r Etk�nl�ğ�,

23 N�san günü �se Zoom üzer�nden öğretmenler ve öğrenc�ler b�r araya
gelerek ş��r etk�nl�ğ� düzenled�ler. 

Bunun yanı sıra a�leler �le olan gruplarda paylaşımlar devam ett�. Örneğ�n
COVID-19 r�sk�ne karşı 14 kural kar�katür çalışması hem öğrenc�ler�n hem de
a�leler�n kolaylıkla anlayab�leceğ� ve akılda kalıcı b�r şek�lde kurgulandı.

Ödev ve etk�nl�kler, a�leler aracılığıyla var olan gruplar üzer�nden öğrenc�lere
ulaştırıldı. Malzeme olarak öğrenc�ler�n evler�nde mevcut olan malzemeler�
kullanab�lmes�ne özen göster�ld�. Ayrıca bu �çer�kle akadem�k kazanımların
yanı sıra sanatsal becer�lere de odaklanıldı. 

Bunların b�rkaçı sıralanırsa:

- Gün aşırı öğrenc�ler�n kopmalarını engellemek adına b�rer sayfa ödev
ver�ld�.

- B�r öğrenc�, beyaz tahta alarak ev�n�n b�r köşes�n� sınıfa çev�rd�. 

- Cram üzer�nden zıt anlamlı kel�meler oyunu kurgulandı ve l�nk�
öğrenc�lerle paylaşıldı. 

- Öğrenc�ler�n evler�n� süslemeler� teşv�k ed�ld�, öğrenc�ler res�mler
yaptılar ve ş��rler hazırladılar.

Öğrenc�ler�n Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı’nın telev�zyon ve �nternet üzer�nden
kullanımı desteklend�. Örneğ�n; �nternet üzer�nden etk�nl�kler ve v�deolar
öğrenc�lerle paylaşıldı. Ancak yakından baktığımızda sınıfın yaklaşık yarısının
Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı’na er�ş�m� vardı. Er�ş�m sağlayanlar başta severek burayı
kullansalar da zaman �le bu sayı da seyrekleşt�. 

Benzer şek�lde, 23 N�san sonrasındak� süreçte Zoom üzer�nden gerçekleşen
derslere de katılım azaldı. Öğrenc�ler hem sıkılmaya başladı hem de bu
dönemde köyün gerçeğ� olan mevs�ml�k tarım zamanı geld�.

Önlemler dah�l�nde sosyal mesafey� koruyarak köylere z�yaretler yapıldı. 

İlk etapta öğrenc�ler�n bulunduğu 1 köy ve 5 mezraya g�derek h�kaye k�tabı
dağıtıldı. Burada öğretmenler�n amacı, öğrenc�ler�n�n yanlarında olduklarını
onlara h�ssett�rmekt� ve aynı zamanda okumalarını destekley�c� b�r �çer�ğ�
öğrenc�lere ulaştırmaktı. Öğrenc�ler öğretmenler�n� gördükler� �ç�n çok
heyecanlandılar.



9 Mayıs eTw�nn�ng Günü �ç�n Kodlama etk�nl�ğ� 

eTw�nn�ng projes� kapsamında yazılan h�kayey�, öğrenc�ler�n okuması
sağlandı ve f�k�rler�n� öğretmenler�ne �lett�ler. 
Ç�çek d�kme ve ekme etk�nl�ğ�,
Uluslararası PayItForward projes�, 

Öğretmenler�n “Kırsalda Eğ�t�m ve Teknoloj� Üzer�ne Onl�ne Kurs”a
katılımı.

En başta b�r seferl�k z�yaret olarak kurgulansa da öğrenc�lerden gelen
olumlu ger� b�ld�r�mler� tak�ben köy z�yaretler�ne devam ed�ld�. Öğrenc�lere
�çer�s�nde bulmacalar, oyunlar olan b�r etk�nl�k k�tabı ve b�r kez daha h�kaye
k�tabı dağıtıldı. Bu z�yaretlerde öğrenc�ler �le sosyal etk�nl�k k�tabını temel
alarak küçük gruplar hal�nde dersler düzenlend� ve temassız oyunlar
oynandı. Köy ve mezra z�yaretler�n�n yazın da devam ed�lmes� öngörülüyor.

H�kaye k�tabı dağıtımına devam etmek �stense de ücretler yüksek
olduğundan alternat�f b�r çözüme g�tmek gerekt�. Buna cevaben telefon �le
öğrenc�ler arandı, h�kaye anlatımları gerçekleşt�r�ld� ve devamında çeş�tl�
etk�nl�kler (ör. tekrar yazım çalışması, h�kayen�n sonunu tahm�n etme) �le d�l
becer�ler� pek�şt�r�ld�. Öğrenc�ler�n en çok sevd�ğ� etk�nl�k bu oldu, sınıfın
neredeyse tamamına -mevs�ml�k �şç� olmayanlara- ulaşılab�ld�. 

Pandem� sürec�nde KODA’nın �çer�ğ�n� gel�şt�rd�ğ� NEF Vakfı'nın destekled�ğ�
T�pot�, Gal�ma ve Pako’nun Maceraları ses kayıtları, WhatsApp grupları
üzer�nden öğrenc�lere ulaştırıldı ve d�nleme becer�ler�ne destek oldu.

Pandem� sürec�nde eTw�nn�ng etk�nl�kler� nasıl devam ett�?

Köyler� z�yaret ederek öğrenc�lere kodlama etk�nl�ğ� dağıtıldı. Etk�nl�kler�
tamamlayan öğrenc�ler, kend� çalışmalarını WhatsApp üzer�nden
öğretmenler� ve akranlarıyla paylaştılar. 

- Nezaket Cümleler� Etk�nl�ğ�,
- J�gsawplanet �le Proje Yapbozu,
- Kelebek hastası öğrenc�ler “Kelebek Kardeşler” �ç�n kermes ve �laç
toplama,[1] 

Gelecek akadem�k dönem �ç�n “Kırsalda eTw�nn�ng Projes� Planlama”
projes� yürütülmes� planlıyor. 

Çabalarımıza rağmen pandem� sürec�n�n öğrenc�ler üzer�nde olumsuz
etk�ler� de oldu, b�z�m amacımız bunu en aza �nd�rmekt�.



Tuğba Harmankaya
Sınıf Öğretmen�, Muş
11 yıldır sınıf öğretmenl�ğ� yapıyor. Meslek
hayatında müdür yetk�l� öğretmenl�k,
öğretmenl�k ve okul müdürlüğü görevler�n�
üstlend�. Gaz� Ün�vers�tes�'nde Sınıf
Öğretmenl�ğ� bölümü doktora öğrenc�s� olarak
eğ�t�m�ne devam ed�yor. Aynı zamanda İl M�ll�
Eğ�t�m Müdürlüğü Ar-Ge B�r�m�’nde Yerel
Projeler Uzmanı olarak görev yapmakta ve köy
okulları, kadınların okuma yazma süreçler� �le
a�le eğ�t�mler�ne yönel�k projeler hazırlıyor.
Öğretmenler�n meslek� gel�ş�mler�ne yönel�k
eğ�t�mlerde eğ�tmen olarak görev alıyor.

Tuğçe Çapık
Sınıf Öğretmen�, D�yarbakır
5 yıldır sınıf öğretmenl�ğ� yapıyor. Meslek
hayatında müdür yetk�l� öğretmenl�k,
öğretmenl�k ve okul müdürlüğü görevler�n�
üstlend�. Yurt �ç� ve yurt dışı ortaklı
eTw�nn�ng projeler� hazırlıyor ve Web 2.0
araçlarının kullanımı �le �lg�l� öğretmenlere
destek sağlıyor.

Çocuk Köyde Derg�s�
Öneml� olan başınıza ne geld�ğ� değ�l, onunla ne yaptığınızdır. 

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde öğretmenler �ç�n en yıpratıcı olan, öğrenc�ler�ne
ulaşamamak oldu. Özell�kle köy okullarında bulunan öğrenc�ler�n teknoloj�k
altyapı eks�kl�kler� neden�yle uzaktan eğ�t�m sürec�ne katılım
sağlayamamalarına yönel�k b�r çözüm arayışına g�r�ld�. Uzaktan eğ�t�m
süres�nce M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın var olan programını (müfredat, ders
kazanımları) desteklemek amacıyla a�le katılımı gözet�lerek Çocuk Köyde
Derg�s� gel�şt�r�ld�.

Derg� Samsun, Muş, D�yarbakır ve Batman’da basılı olarak öğrenc�lere
ulaştırıldı.



Çocuk Köyde Derg�s�  eTw�nn�ng
projes� olarak başladı. Öner�ler, dersler
ve eğlencel� akt�v�teler olmak üzere üç
ana bölümden oluşan b�r derg�
tasarlama sürec�ne g�r�ld�.

Hazırlanan etk�nl�kler�n �lkokul
sev�yes�ndek� kazanımlarla uyumlu
olmasına önem ver�ld� ve her ay
�lkokul müfredat programları
doğrultusunda bel�rlenen ayın
temasına d�kkat ed�lerek gel�şt�r�ld�.
Yaz dönem�nde �se eğlencel�
akt�v�telere yoğunluk ver�lmes�
planlanıyor. N�san ayında başlayan
süreç �le Ağustos ayının sonunda
derg�n�n toplam 4 sayısı çıkarılmış
olacak. 

“Öğretmen�m yen� sayıyı ne zaman get�receks�n�z?”

Derg�n�n basılı hal� öğrenc�ler�n köyler�ne kargo veya pandem� önlemler�n�
d�kkate alarak öğretmenler aracılığıyla ulaştırıldı.

D�j�tal hal� �ç�n de Çocuk Köyde Derg�s�’n�n Instagram ve Tw�tter hesapları
üzer�nden talep formları paylaşıldı. Bu formları dolduran k�ş�lere derg� PDF
formatında �let�ld�.

Aynı zamanda öğretmenler ve öğrenc�lerden ger� b�ld�r�m almak adına
gel�şt�rme formu da paylaşıldı. Öğrenc�lerden olumlu dönütler alan
öğretmenler, öğrenc�ler�n�n heyecanla yen� sayının çıkmasını bekled�kler�n�
�lett�ler.

Oyunlar:

Öğrenc�ler �ç�n kapsayıcı b�r bakış açısıyla �çer�kler hazırlandı.

Öğrenc�ler�n ps�koloj�k süreçler� �le �lg�l� b�lg� ed�nmek amacıyla
“Öğretmen�me Mektup” bölümüyle kend�ler�n� �fade etmeler�ne alan tanındı.

Herkes�n kend�nden b�r şeyler bulab�leceğ� çeş�tl� etk�nl�klerle dolu b�r �çer�k
yelpazes� oluşturuldu:

- Zeka oyunları,
- Hafıza oyunları,
- Bulmacalar,
- Kodlama etk�nl�kler�,



Farklı sev�yeler (okul önces�, 1., 2., 3. ve 4. sınıflar) �ç�n akadem�k
etk�nl�kler,
Arkadaşım Bey�n �le yaşam becer�ler�n� prat�k etme,
Çılgın Fenc� Deneyler �le köydek� malzemelerle deney yapma,
Anne-Baba Pusulası �le a�lelere tavs�yeler.

Derg�y� öğrenc�lere ulaştırma şek�ller�:

Derg�n�n öğrenc�lere kattığı şeyler hakkındak� düşünceler�:

Değerlend�rme Çalışmaları 

Formlar aracılığıyla toplanan ver�ler�n anal�zler� kapsamında değerlend�rme
çalışmaları yapılıyor. Her ayın derg�s�n�n sonunda toplanan bu ver�ler, b�r
sonrak� ayın derg�s�n� �y�leşt�rme ve gel�şt�rmede ek�be destek oluyor.

Formda yer alan ana noktalar şu şek�lded�r:

- Basılı olarak elden veya kargo aracılığıyla,
- Çevr�m �ç� kanallar üzer�nden (WhatsApp, ma�l, Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı).

Öğretmenler derg�n�n genelde b�rçok alanda öğrenc�ler� destekled�ğ�n� d�le
get�rd�ler.
- B�rçok öğrenc� faydalanab�l�yor.
- Eğlenerek öğrenmeye olanak tanıyor.
- Pandem� dışında b�r �çer�k çocukları sak�nleşt�r�yor. 

Derg�y� talep eden k�ş�:

Öğrenc�n�n okulunun bulunduğu
şeh�r:

Görev yapılan bölge:

- %70 öğretmen,
- %18 a�le üyes�,
- Kalanlar �se öğretmen adayı,
�darec�ler, çocuk gel�ş�mc�lerden
oluşuyor. 

- Her bölgeden talep alınıyor.
-Yarıya yakın talep Marmara
Bölges�’nden gel�yor.

- Her bölgeden öğretmen bulunuyor.
- Güneydoğu Anadolu ve Marmara
Bölges� en ağırlık görev yapılan
bölgeler� oluşturuyor.

Bugüne kadar 550’s� basılı olmak üzere  toplam 35 b�nden fazla okura ve 81
şehre er�ş�m sağlandı.



Fatma Ayan
Müdür Yetk�l� Öğretmen, Antalya
22 yıldır öğretmenl�k yapıyor. Şu an, Antalya
Alanya'da Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu'nda
Müdür Yetk�l� Öğretmen olarak görev alıyor.
Çalışmalarında daha çok köy okullarında
�novasyon, atölye okul konsept�, her çocuğa
özel eğ�t�m g�b� kavramlar üzer�ne odaklanıyor.

Pandem�de Öğrenc�ye Çözüm Olmak
Uzaktan eğ�t�m sürec�nde çocuklarla teması h�ç kesmed�k. 

Okullara ara ver�lmes�n�n sonucunda öğretmenler, öğrenc�ler�n zaman
kavramını y�t�rmeler�nden korktular ve buna yönel�k etk�nl�kler düzenlend�.
Önce geçm�şe b�r yolculuk yapıldı. Öğrenc�ler Türk büyükler�nden seçt�kler�
b�r k�ş�n�n hayatını ve UNICEF l�stes�ne dah�l ed�len 17 Türk kültürünü
araştırdılar. Burada a�leler�n de desteğ� �le evdek� malzemelerden öğrenc�ler
b�r sanal müze oluşturdular ve araştırmaları sonucunda ed�nd�kler�
kazanımları canlandırma yoluyla akranlarıyla paylaştılar. 

Sonra geleceğe b�r yolculuk yapıldı. Öğrenc�ler 2045 yılında olduklarını hayal
ett�ler ve çocuklarına pandem� dönem�nde yaşadıklarını b�r mektup �le
anlattılar. Böylece öğrenc�ler pandem� sürec�ndek� duygularını, yaşadıklarını,
sıkıntılarını ve buhranlarını �fade etme olanağı yakaladı. 

10 gün süren b�r teknoloj� kampı düzenlend�. Her gün teknoloj�ye da�r b�r
konu (ör. s�ber zorbalık, kodlama, 3D yazıcı) araştırıldı ve sonrasında
öğrenc�lerle atölye çalışması yapıldı. Günün sonunda �se öğrenc�lere onar
kel�me �let�ld� ve bu kel�melerle tüm öğrenc�ler kend� öyküler�n� oluşturdular.
Böylece öğrenc�ler teknoloj�k okuryazarlıklarını gel�şt�rd�ler.

Özel gün ve haftalar, okuldaymış g�b� kutlamaya devam ed�ld�. Dünya Su
Günü, 23 N�san ve 19 Mayıs g�b� günlerde öğrenc�ler b�r araya geld�ler. Ş��r
okuma, şarkı söyleme ve dans etme göster�ler�n� çevr�m �ç� araçlar
yardımıyla paylaştılar.
 
Sonra kend� geçm�şler�ne b�r yolculuk yaptılar. Öğrenc�ler, kend� bebekl�k
fotoğraflarını öğretmenler�ne �lett�ler ve öğretmenler onları b�rleşt�rerek
çeş�tl� v�deolar oluşturdu.



İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� de çeş�tl� çalışmalar düzenled�. Örneğ�n; çarpım
tablosu, eş anlam ve zıt anlam, satranç g�b� konularda yarışmalar ve
turnuvalar yapıldı.

Canlı bağlantılar �le öğrenc�ler akranları ve öğretmenler� �le buluştular.

Öğrenc�ler, B�l�m Şenl�ğ�’ne katıldılar. Öğrenc�ler evler�nde olsa da onların
uzaktan eğ�t�m sürec�n� teknoloj�den ve sanattan kopmadan geç�rmeler�
hedeflend�. Küçük Muc�zem Projes� �le öğrenc�ler yed�kler� meyveler�n
çek�rdekler�n� b�r saksıya ekt�ler. Amaç, bu çek�rdekler�n de b�rer canlı
olduğunun öğrenc�lere aktarılması ve b�r canlının yaşam sürec�ne tanıklık
etmeler�n� sağlamak oldu. Şu anda da tüm Türk�ye’de bu proje devam
ed�yor.

Okula dönüş sürec� �ç�n de a�leler �le görüşülüyor ve hazırlıklara ş�md�den
başlandı. Pandem� önlemler� kapsamında öğrenc�ler�n okul �çer�s�-dışarı
ayakkabılarını ayırab�leceğ� b�r ayakkabılık kuruluyor. Öğrenc�ler�n
eşyalarının dolaplarında olması ve çanta kullanımı yer�ne sadece ödevler�n�
küçük b�r dosya �le taşımaları planlanıyor. Ayrıca el tem�zl�ğ�ne de özen
göster�lecek.

Bu eğ�t�m �le çocukların hayata çok �y� hazırlandıklarını düşünüyorum.

Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu, aslında Alanya merkeze uzak,  b�rleşt�r�lm�ş
sınıflı b�r köy okulu. Fatma Öğretmen okulu devraldığında okulun f�z�k�
şartları çok kötü durumdaydı ve okulun f�z�k� altyapısı uzun uğraşlar
sonucunda �y�leşt�r�ld�.

Daha sonra okula okuma parkı �le beraber b�r açık hava kütüphanes�
kuruldu. Böylece öğrenc�ler 8000’e yakın k�taba er�ş�m �mkanı yakaladı.
Ancak buradak� k�taplardan öğrenc�ler�n heps� yararlanamıyordu. Hayata
da�r öğrenmeler� gereken b�rçok yaşam becer�s� de vardı.

Buna çözüm olarak “Bana Ne Öğretmek İst�yorsun?” den�ld� ve b�r proje
gel�şt�r�ld�. Eğ�t�m gönüllüler�, okulu z�yaret ederek veya çevr�m �ç� olarak
d�led�kler� konularda öğrenc�lere eğ�t�mler vermeye başladı. Bu proje �le
Fatma Öğretmen, M�crosoft’ta Har�kalar Yaratan Öğretmen ödülünü almaya
hak kazandı.

Sonra Okul 2023 projes� başladı. M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� bu süreçte çok
destek oldu ve okula usta eğ�t�c�ler atadı. Mahmut Kılıçarslan İlkokulu, bu
sürece başlarken 40 dak�ka ders 40 dak�ka atölye yapıyordu. Öğrenc�ler
atölyelerde yemek, kodlama, felsefe, ç�n�, j�mnast�k g�b� toplamda 12 alanda
eğ�t�m aldılar ve atölyeler �le tüm bu öğren�mler� uygulama şansı yakaladılar.



Kuşlara B�r Damla Umut:

Şeh�r ve Kokular:

Okul merkeze uzak olduğu �ç�n öğrenc�ler normal şartlarda bunun benzer�
eğ�t�m veya atölyelere katılım şansı yakalayamayab�l�yorlar. Bu sebepled�r k�
a�leler�n atölyelere �lg�s� çok yüksekt�. Aynı zamanda öğrenc�ler, atölyeler
yardımıyla kend� �lg� alanlarını ve yetenekler�n� (res�m, robot�k, kodlama,
satranç) keşfett�ler.

Bu süreç hem akadem�k alanda hem de çocukların gel�ş�m�nde b�rçok fayda
sağladı. Öğrenc�ler�n özgüvenler�n�n yüksek olması ve kend�ler�n� rahatlıkla
�fade edeb�lmeler� buna örnek göster�leb�l�r.

Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu 3 öğretmenl� b�r okul olsa da sosyal medya
aracılığıyla b�rçok öğretmen �le b�r araya gelerek çalışma �mkanı yakalıyoruz.

Çevr�m �ç� kurulan Öğretmenler Odası �le b�rçok öğretmenle tanışma, f�k�r
paylaşma, tartışma ve proje üretme g�b� süreçler olab�l�yor. 

Bunlardan bazıları şunlar:

- 27 Aralık günü 21 ülkeden 50,000 öğrenc�n�n katılımı �le kuşlara yem
atılıyor.

- 81 �lden öğretmen ve öğrenc�lerle Türk�ye’dek� tüm �ller�n özell�ğ�n�
tanıtan kokular araştırıldı. 
-Alanya’da b�r fest�val düzenlenerek farklı �llerden 400 m�saf�r ağırlandı.
Farklı �ller�n kokuları, fest�val katılımcıları �le paylaşıldı. 

 
Sadece hayal ed�n, çalışın, her şey olur.



Kırsalda Eğ�t�m Konferansı’nın �k�nc� günü Yüz Yüze Eğ�t�m Önces� ve Sonrası
Çalıştayı �le sürdü.

Çalıştaya Türk�ye’n�n farklı yerler�nden çoğu kırsalda görev yapan 28
öğretmen katıldı.

3 grup hal�nde tartışmaları yürüttüğümüz çalıştayda, gruplardan b�r� uzaktan
eğ�t�m sürec�n� değerlend�r�rken d�ğer �k� grup okula dönüş sürec�ne da�r
konuştu.

Uzaktan eğ�t�m sürec�n� değerlend�ren grup, “Uzaktan eğ�t�m sürec� nasıl
geçt�, neler öğrend�k?” sorularıyla başladı. Bu soruların ardından fark ed�len
�ht�yaçlar ve bu �ht�yaçlara sunulan çözümler konuşuldu. Grupta son olarak
a�lelerden, kamudan, özel sektörden, STK’lardan ve d�ğer paydaşlardan nasıl
beklent�ler olduğu ve bu beklent�ler�n gerçekleşmes� �ç�n neler�n
yapılab�leceğ� tartışıldı.

Okula dönüş sürec�n�n tartışıldığı gruplarda �se pandem� sürec�
değerlend�r�ld�kten sonra okul açıldığında karşılaşılma �ht�mal� olan
sorunlara ve bunların olası çözümler�ne da�r tartışıldı. Son olarak  grupta a�le,
kamu, özel sektör, STK ve d�ğer paydaşlardan beklent�ler konuşuldu.

Çalıştayın sonunda tekrar b�r araya gelen gruplar, b�rb�rler�ne tartışma
konularını aktardılar.

Uzaktan Eğ�t�m Sürec� Değerlend�rmes�

Bu süreçte neler yaşadık? Neler öğrend�k?
Kırsal bölgelerde altyapı sorunları ve teknoloj�k donanım eks�kl�ğ�,
öğretmenler�n öğrenc�ler�ne ulaşmasının önündek� en büyük engeld�. 

“Başlarda okulun yakın zamanda açılacağını bekleyerek kısa süreceğ�n�
düşünmüştük. Plansızdık. D�j�tal okuryazarlık noktasında eks�kl�kler�m�z,
�nternet yeters�zl�ğ�, akıllı telefon kullanımı azlığı, uzaktan eğ�t�me alışkın
olmayışımız b�z� hazırlıksız yakaladı. Süreçte uzaktan eğ�t�m�n yen�
normalde alışmamız gereken b�r metot olduğunu gördük.” (B�r öğretmen)

Yüz Yüze Eğ�t�m Önces�
ve Sonrası Çalıştayı
8 Temmuz 2020



Öğrenc�lere ulaşan öğretmenler �se farklı teknoloj�k araçlar (ör. WhatsApp,
Zoom, Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı) terc�h ett�ler. Bu sayede öğrenc�ler�ne ödevler�n�
�let�p kontroller� sağladılar, mümkünse görüntülü konuşmalar değ�lse
telefon �le görüşmeler yaptılar, onl�ne k�tap okuma saatler� düzenled�ler,
Zoom üzer�nden canlı dersler yaptılar ve daha b�rçok yen� uygulama
gel�şt�rd�ler.

Teknoloj�k araçların (ör. WhatsApp, Zoom, Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı) kullanımı bu
dönemde şüphes�z arttı. D�j�tal okuryazarlığı kısıtlı olan öğrenc�ler�n ve
a�leler�n bu hızlı değ�ş�me adapte olması �ç�n öğretmenler, bu araçların
kullanımına da�r temel konularda “Nasıl?” sorusunu sorarak (ör. nasıl, nasıl
ş�fre alınır, nasıl kullanılır) v�deolar çekt�ler. 

Aynı zamanda öğrenc�ler, Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı telev�zyon üzer�nden de uzaktan
eğ�t�m sürec�ne katıldılar. Burada karşılaşılan sorunlardan b�r�, öğretmenler�n
�şled�ğ� konular ve Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı’nın eş zamanlı �lerlememes� oldu,
öğrenc�ler�n konuları tak�p edeb�lmes� �ç�n daha çok desteğe �ht�yacı vardı.
Süreç �lerlerd�kçe telev�zyon üzer�nden tak�p ett�kler� dersler� anlamakta
zorlanan öğrenc�ler�n Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı’na �lg�s� azaldı. Burada öğrenc�ler�n
öğretmenler� ve akranlarıyla sınıf ortamına benzer b�r şek�lde uzaktan eğ�t�m
sürec�ne devam etme �ht�yacı görüldü. Bu sebeple uzaktan eğ�t�m sürec�nde
öğretmenler�n öğrenc�ler� �le �let�ş�mde kalması ve tak�p etmes� elzem n�tel�k
kazandı.

“Yen� b�r düzen geld�. Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı dersler� telev�zyonda başladığında
sabah öğrenc�ler�m� tek tek arayıp “Uyandın mı?” d�ye kontrol yapıyordum.
“Uyandım öğretmen�m, �zl�yorum.” d�ye yazanlar oluyordu. WhatsApp
aracılığıyla her gün “Afer�n Ayşe, ödev�n� çözdün.” vb. yorumlar
yazıyordum.” 
(B�r öğretmen)

Altyapı eks�kl�kler� veya a�leler�n müsa�t olmamasından kaynaklı
öğrenc�ler�ne ulaşamayan öğretmenlerden bazıları, köyler�ne haftalık
z�yaretlerde bulundular. A�lelerle �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde öğrenc�lere yazılı
materyaller �lk elden �let�ld�, z�yaret�n mümkün olmadığı durumlarda �se
kargo serv�sler�nden yararlanıldı. 

Yazılı veya çevr�m �ç� �let�len materyaller k�m� zaman öğretmenler�n kend�
gel�şt�rd�kler� �çer�klerden oluşturuldu. Örneğ�n, b�r çalıştay katılımcısı
öğretmen köyde bulunan malzemeler�n l�stes�n� çıkardı ve bu malzemeler�
kullanarak öğrenc�ler�n uygulayab�leceğ� çeş�tl� atölyeler gel�şt�rd�. Böylece
köydek� olumsuzluklara değ�l �mkanlara (ör. doğanın �ç�nde olmak)
odaklanıldı ve bu �mkanların öğrenc�ler tarafından fark ed�l�p kullanılması
teşv�k ed�ld�.



Bu süreçte öğretmenler �ç�n köyün b�r d�ğer avantajı da a�leler�n yanı sıra köy
halkının -�mam, muhtar, karakol komutanı- desteğ�n� almak oldu.

Ayrıca, öğretmenler�n öğrenc�ler ve a�leler �le �let�ş�mler�nde sadece
akadem�k materyallere odaklanılmadı. Öğrenc�lere pandem� sürec�ne da�r
b�lg�lend�rmeler yapıldı ve öğrenc�ler�n �ç�nde bulunduğu bel�rs�z dönem�
anlamalarına yardımcı olmaya çalışıldı. Bu dönemde çoğu öğrenc� �ç�n
v�rüsün ne olduğunu anlamak, somut olarak deney�mleyemed�kler� �ç�n
zordu ve öğretmenler�n�n anlatımıyla v�rüse ve pandem� sürec�ne da�r
b�lg�ler� arttı.

Öğretmenler sınıfta öğrenc�ler� �le b�reb�r çalışmadıkları �ç�n onların
gel�şt�rd�kler� veya öğrenc�ler�ne �lett�kler� ödevler ve etk�nl�kler çoğunlukla
sınıftak� tüm öğrenc�lere yönel�k yan� standart b�r şek�lde tasarlanmış
oluyordu. Öğrenc�ler�n�n heps�n�n sev�yeler� eş�tm�ş g�b� davranılsa da
gerçekte durum böyle değ�ld� ve sınıf �çer�s�nde farklı sev�yelerde ve farklı
öğrenme alışkanlıkları olan öğrenc�ler bulunuyordu. Bu durum öğrenc�ler�n
daha fazla akadem�k desteğe �ht�yaç duymasına yol açıyordu ve öğrenc�ler�n
okula duydukları özlem �le b�rleş�nce öğretmenler�n sadece b�r öğrenc�yle
yaptığı konuşma 30-40 dak�ka süreb�l�yordu.

Benzer şek�lde, kırsal bölgelerdek� Türkçe b�lmeyen öğrenc�lerle �let�ş�m�
sürdürmek ve öğrenc�ler�n� desteklemek öğretmenler �ç�n zor olab�l�yordu.
Buna çözüm olarak çalıştay katılımcılarımız yüz yüze z�yaretler, telefon
görüşmeler� ve tercüman desteğ� �le sürec� yönett�kler�n� d�le get�rd�ler.

Materyaller� öğrenc�lere ulaştırdıktan sonra -çevr�m �ç� veya basılı olarak-
öğrenc�ler�n bunları kullandıkları süreçte yanlarında onları tanıyan b�r�n�n
yönlend�rmes� sürece yardımcı oluyordu. Bunun doğal b�r sonucu olarak
a�leler, çocuklarının eğ�t�m�nde daha çok rol almaya başladılar. Eğer a�leler
sürece dah�l olmazsa öğrenc�lere ulaşmak da b�r o kadar zorlaşıyordu. Yan�
d�yeb�l�r�z k� uzaktan eğ�t�m sürec�nde öğrenc�lere ulaşmanın yolu, a�lelere
ulaşab�lmekten geç�yordu.

“Telefon babada ve baba çalışmaya g�d�yor. Telefonu da bırakmıyor ve
böylece öğrenc�ye ulaşılamıyor.” (B�r öğretmen)

A�leler �le �y� �l�şk�ler� olan öğretmenler, bu dönem� daha rahat atlatırken
öğretmenler ve a�leler arasında yen� �l�şk�ler de f�l�zlend�. Öğretmen�n
çabasını gören a�leler�n öğretmene ve okula olan �nançları ve güvenler� arttı.
Aynı zamanda a�leler�n çocuklarına olan bakış açısında da değ�ş�kl�kler oldu.
Çocuklarını daha yakından tanıdılar ve onların akadem�k ve duygusal
durumlarını yakından gözlemled�k. 



Bu noktada tüm çalıştay katılımcıları hem f�k�rd�: A�leler�n eğ�t�me katılımı
çocukları olumlu yönde etk�l�yor. Bu pandem� önces�nde de geçerl�yd� ş�md� de
öyle. Bu nedenle öğretmenler, a�leler �le �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�ne ve a�leler�n
eğ�t�me dah�l ed�lmes�ne daha çok özen göstermel�d�r.

“Öğretmenler ve vel�ler�n b�rl�k olması gerekt�ğ�n� gördüm. B�rb�r�m�ze mecbur
olduğumuz b�r noktadayız. Öğretmen a�leye �ht�yaç duyuyor, çocuk a�leye ve
öğretmene �ht�yaç duyuyor. Bu bağların çok değerl� olduğunu ve
güçlend�rmem�z gerekt�ğ�n� gördüm. İnsan �l�şk�ler�n�n değer�n� b�r kez daha
gördük.” (KODA Eğ�t�m Uzmanı)

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde öğrenc�ler�n en yoğun h�ssett�ğ� duygulardan b�r�
okuldan uzak kalmaları �le beraber gelen yalnızlıktı. B�r çalıştay katılımcısı
öğretmen, öğrenc�ler�ne kartpostal göndererek öğrenc�ler�n�n yanında olduğunu
onlara h�ssett�rd�ğ�n� ve olumlu ger� dönüşler aldığını bel�rtt�. Kırsaldak� bazı
okullar kapalı olsa da bazı okullar, okul �mkanlarını pandem� önlemler� dah�l�nde
öğrenc�ler�n kullanmasına �z�n verd�ler. Böylece öğrenc�ler, okullarında çeş�tl�
faal�yetler yaptılar (ör. tavuk kümes�) ve okul �le �l�şk�ler�n� devam ett�rd�ler. 

Bu süreçte sınıf öğretmenler�, okullarındak� rehber öğretmenlerden daha çok
destek almak �ht�yacında olduklarını d�le get�rd�. “Rehber Öğretmen�m Okulda”
projes� g�b� “Rehber Öğretmen�m Ev�mde” g�b� b�r uygulama gel�şt�r�lseyd� rehber
öğretmenler de a�leler �le �let�ş�m kurab�l�r ve bu durum daha çok öğrenc�ye
ulaşılmasına yardımcı olab�l�rd�. 



B�reysel çalışmaların artarak grup çalışmalarının yer�n� aldığı bu süreçte
öğrenc�y� öğrenc� �le buluşturmak, öğrenc�ler�n mot�vasyonu yüksek tutmak
�ç�n büyük önem taşıyor. B�r çalıştay katılımcısı öğretmen, öğrenc�ler� �le b�r
kampanya düzenled�ğ�nden bahsett�. İnternet altyapısının kısıtlılığına d�kkat
çekmek adına düzenled�kler� bu kampanyada, farklı şebeke kurumlarının
köyler�ne �nternet get�rmes� �ç�n b�r plan çıkardıklarını ve tüm sınıf b�rl�kte
hareket ederek yaşadıkları zorluğa b�r çözüm bulmayı hedefled�kler�n�
bel�rtt�ler. Uzaktan eğ�t�m sürec�nde öneml� olan b�r d�ğer konu da
öğrenc�ler�n yalnızca akadem�k olarak desteklenmes� değ�l; sosyal, duygusal,
b�l�şsel ve f�z�ksel gel�ş�mler�n�n de desteklenmes� gerekt�ğ�yd�. Öğrenc�ler�n
sadece akadem�k materyallerle desteklenmes� çoğunlukla onların
sıkılmasına yol açtı ve onların okula ve öğretmene olan �lg�ler�n� azalttı. Buna
çözüm olarak b�r çalıştay katılımcısı öğretmen, etk�nl�kler� bel�rl� oranlarda
oyun �le b�rleşt�rerek öğrenc�ler�n etk�leş�mler�n� artırdığını söyled�.

“Bu dönemde çocukların duygusal gel�ş�m�ne eğ�lmek ve mot�vasyonunu
yükseltmek öneml�yd�. Açık alanlarda öğrenc�lerle köyde buluşmalar yaptım.
Her gün öğrenc�ler�m bana WhatsApp'tan 1 dak�kalık ses kayıtları gönderd�.
Canlı dersler�m�z�n �lk 20 dak�kasında b�rl�kte oynadığımız ev �ç� oyunlar
mot�vasyonu çok yükseltt�.” (B�r öğretmen)

Öğrenc�ler�n ve a�leler�n �ht�yaçlarına odaklanırken öğretmenler�n kend�
�ht�yaçlarını da unutmamaları gerek�yor.  Öğrenc�ler� g�b� öğretmenler de
pandem� sürec�yle b�r düzen değ�ş�kl�ğ� yaşadılar. Resm� kontrol
mekan�zmaları da bu süreçte kısıtlı olduğundan uzaktan eğ�t�m sürec�n�n
g�d�şatını tamamen öğretmen�n v�cdanı, öz d�s�pl�n� ve mot�vasyonu bel�rled�.

Öğretmenler bu dönemde eğ�t�mlere katılma, ün�vers�tede öğrenc�ler�yle
buluşma, Instagram canlı yayınlarını �zleme, kend� materyaller�n� (ör. Çocuk
Köyde Derg�s�) hazırlama yoluyla meslek� gel�ş�mler�n� destekled�ler ve
mot�vasyonlarını yüksek tuttular. Uzaktan eğ�t�m sürec�nde çevr�m �ç�
eğ�t�mler�n artmasıyla öğretmenler daha çok meslek� gel�ş�m �mkanına
er�ş�m sağlayab�ld�ler.



İnternet er�ş�m�n�n gel�şt�r�lmes�:

Öğretmenler�n beraber hareket etmes�, planlı olması ve tak�p s�stem�
oluşturulması:

Öğretmen mot�vasyonu ve öz d�s�pl�n�n�n artırılması:

Öğretmen�n meslek� gel�ş�m�n� destekleyeb�lecek uygulamaların (ör.
çevr�m �ç� eğ�t�m) artırılması ve yaygınlaşması,

Çocukların duygusal �ht�yaçlarının gözet�lmes� ve desteklenmes�,

Çözüm Öner�ler�
Öğretmenler�n uzaktan eğ�t�m sürec�nde doğan �ht�yaçlarını ve ürett�kler�
olası çözümler� şu şek�lde sıralayab�l�r�z:

- Operatör desteğ� alınab�l�r.
- Taşınab�l�r �nternet kullanılab�l�r. 
- Devlet desteğ�yle baz �stasyonları kurulab�l�r.
- Ev bazlı �nternete alternat�f olarak okulun �nternete er�ş�m� sağlanab�l�r.
A�leler�n �zn� ve pandem� önlemler� dah�l�nde, öğrenc�ler okullarında
�nternet� kullanab�l�rler. Öğretmen�n olmadığı durumlarda da
sürdürüleb�l�rl�k sağlamak adına köydek� k�ş�lerden b�r destek ek�b�
oluşturulab�l�r.
-Öğrenc�ler�n teknoloj�k araçlara ulaşab�lmes� �ç�n s�v�l toplum
kuruluşlarından destek alınab�l�r.

- Uzaktan eğ�t�m sürec�ne özel uygulamalar gel�şt�r�l�p p�lot uygulaması
yapılab�l�r ve sonrasında çıkan sonuçlar dah�l�nde ülke genel�nde
yaygınlaştırılab�l�r. 
- Uzaktan eğ�t�m sürec�nde merkez� b�r b�rl�k sağlanab�l�r.
- Öğretmenler raporlamakla yükümlü oldukları kurumlar ya da k�ş�ler
tarafından yönlend�r�leb�l�rler. 
- M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, İl ve İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�n tarafından b�r
tak�p ve süperv�zyon mekan�zması gel�şt�r�leb�l�r.
- KODA �le b�r üst zümre kurulab�l�r: “KODA Zümre”. Böylece KODA
hal�hazırda �let�ş�mde olduğu öğretmenler� tak�p edeb�l�r.

-Hem sosyal medya hem mektuplar aracılığıyla çeş�tl� kampanyalar (ör.
öğretmene mektup, vel�den öğretmene mektup) düzenleneb�l�r. 
-Mot�vasyonu yüksek olan ve örnek uygulamalar yapan öğretmenler�n
görünürlüğü arttırab�l�r ve �lham olmaları sağlanab�l�r. 
- Öğretmenler�n yalnız olmadığını h�ssett�r�lerek  mot�vasyonları
artırılab�l�r.
-Örnek uygulamaların öğrenc�lere olan etk�ler� tesp�t ed�l�p d�ğer
öğretmenlerle paylaşılab�l�r.



A�leler� uzaktan �let�ş�m konusunda desteklenmes�:

Etk�nl�k havuzu oluşturulması: 

Basılı materyal (ör. ödev, k�tap) ulaştırılması:

Özel gereks�n�ml� çocuklar �ç�n b�reysel destek sağlanması:

Uzaktan eğ�t�m araçlarını kullanmada tekn�k yetk�nl�kler�n gel�şt�r�lmes�.

Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı’nın gel�şt�r�lmes�:

- A�leyle �let�ş�m �ç�n rehber hazırlanab�l�r.

- Evlerdek� malzemeler� d�kkate alarak,
- A�le katılımını destekleyerek,
- Kolay aktarılab�l�rl�ğ�n� gözeterek, 
- Farklı sev�yeler� düşünerek etk�nl�kler oluşturulab�l�r.

- F�nansman veya kargo ş�rketler�nden özel destek alınab�l�r.
- Muhtar, şoför ve a�lelerden dağıtım �ç�n yardım �steneb�l�r.

- Özel gereks�n�ml� çocuklar �le çalışan öğretmenler uzaktan eğ�t�m
sürec�n�n nasıl yürütüleceğ�ne da�r ek olarak b�lg�lend�r�leb�l�r. 
- Özel gereks�n�ml� çocuklar �le çalışan s�v�l toplum kuruluşlarından
destek alınab�l�r.
- Özel gereks�n�ml� çocuklarla çalışan öğretmenler öğrenc�ler�yle düzenl�
olarak görüntülü konuşma yapılab�l�r.

- Canlı ders saatler� değ�şeb�l�r.
- V�deolar kayded�lerek s�steme yükleneb�l�r.



Uzaktan Eğ�t�m Sürec� Sonrası 
Okula Dönüş
Okula dönüş sürec�nde ne yaşayab�l�r�z? Bu
süreçte öğrenc�ler�n, öğretmenler�n ve a�leler�n ne
tür �ht�yaçları bel�reb�l�r?
A�leler�n b�rçoğunun yen� akadem�k yılda çocuklarını okula göndermekle
�lg�l� end�şeler� var. R�sk faktörler�n� değerlend�rd�kler�nde çocuklarını okula
göndermek �stemed�kler�n� öğretmenler �le paylaşıyorlar. Durum böyle
sürerse okullar açıldığında öğrenc�ler�n devamsızlığı olası b�r sorun olarak
karşımıza çıkacak. Bu sebeple okula dönüş sürec�nde de öğretmenler�n
pandem� dönem�nde a�leler �le kurdukları �let�ş�m� devam ett�rmeler�,
end�şeler�n� d�nlemeler� ve okullarda alınan önlemler� a�lelerle paylaşmaları
büyük b�r önem taşıyacak.

B�r çalıştay katılımcısı öğretmen, a�leler ve öğrenc�ler �ç�n b�l�nçlend�rme
çalışmaları yapılmasının altını ç�zd�. Örneğ�n; farklı bölgelerden uzmanlar
köyler� z�yaret edeb�l�r ve öğretmenlere bu çalışmalarda destek sağlayab�l�r.
Öğrenc�ler�n öz bakım becer�ler�n� gel�şt�rmeler� �ç�n öner�ler, d�j�tal
okuryazarlık ve akıllı telefon kullanımı desteğ� g�b� konulardan bahsed�leb�l�r. 

A�leler acaba çocuğum bugün hasta b�r�yle temas ett� m� end�şes� yaşarken
öğretmenler de öğrenc�ler�n a�leler� fabr�kalarda, tarlada çalışıyor
düşünces�yle bulaşma r�sk�ne da�r benzer end�şeler yaşayab�l�r. Bu noktada
açık �let�ş�m ve güven ortamı, olası bel�rt�ler ortaya çıktığında b�reyler�n
d�ğerler�yle teması kesmes� öneml� olacak. B�r çalıştay katılımcısı öğretmen,
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'nın çocuklar hasta �ken a�leler�n çocuklarını okula
göndermemes� �ç�n dönem başında b�r sözleşme �mzalatab�leceğ�n� paylaştı.

Okullarda hayata geç�r�lecek pandem� önlemler�, okula dönüş sürec�n�
sağlıklı b�r şek�lde geç�rmede bel�rley�c� b�r faktör olacak. Çalıştay katılımcısı
öğretmenler�n tümü okulun f�z�k� alanlarının kullanımında sosyal mesafeye
uygun kurgulanmasının altını ç�zd�ler. Yemekhane, sınıflar, tuvaletler�n yanı
sıra taşımalı öğrenc�ler �ç�n serv�sler de ortak alan kapsamında düzenlenmes�
gereken yerlerden.

“Taşımalı eğ�t�m sıkıntılı, farklı köylerden öğrenc�ler� toplayarak gelen
serv�sler sıkışık. Serv�sler�n sayısının arttırılması gerekecek. Eğer serv�sler
yeterl� olmazsa öğrenc�ler gelemeyecek.” (B�r öğretmen)



Özell�kle kırsaldak� okullarda öğrenc� sayısı az olab�ld�ğ�nden, bu önlemler
kırsal bölgelerde daha kolay uygulanab�l�r. Ancak �l ve �lçe merkezler�nde
okullar kalabalıklaşıyor ve r�sk artıyor. Örneğ�n �k�l� öğret�m olan okulların �k�
eğ�t�m arasında havalandırması ve tem�zlenmes� gerekecek. Bu sebeple
okullarda pandem� önlemler�n�n dönem başlamadan k�ş� sayısı gözet�lerek
düzenlenmes� sürece yardımcı olacaktır.

Okullarda hayata geç�r�lecek pandem� önlemler�, okula dönüş sürec�n�
sağlıklı b�r şek�lde geç�rmede bel�rley�c� b�r faktör olacak. Çalıştay katılımcısı
öğretmenler�n tümü okulun f�z�k� alanlarının kullanımında sosyal mesafeye
uygun kurgulanmasının altını ç�zd�ler. Yemekhane, sınıflar, tuvaletler�n yanı
sıra taşımalı öğrenc�ler �ç�n serv�sler de ortak alan kapsamında düzenlenmes�
gereken yerlerden.

“Taşımalı eğ�t�m sıkıntılı, farklı köylerden öğrenc�ler� toplayarak gelen
serv�sler sıkışık. Serv�sler�n sayısının arttırılması gerekecek. Eğer serv�sler
yeterl� olmazsa öğrenc�ler gelemeyecek.” (B�r öğretmen)

Özell�kle kırsaldak� okullarda öğrenc� sayısı az olab�ld�ğ�nden, bu önlemler
kırsal bölgelerde daha kolay uygulanab�l�r. Ancak �l ve �lçe merkezler�nde
okullar kalabalıklaşıyor ve r�sk artıyor. Örneğ�n �k�l� öğret�m olan okulların �k�
eğ�t�m arasında havalandırması ve tem�zlenmes� gerekecek. Bu sebeple
okullarda pandem� önlemler�n�n dönem başlamadan k�ş� sayısı gözet�lerek
düzenlenmes� sürece yardımcı olacaktır.

Her durumda, yen� okul ve sınıf düzen�n�n (ör. masa, sıra, sandalye, bahçe)
okula dönüş sürec� başlamadan tasarlanması gerek�yor. Ayrıca h�jyen
malzemeler�n�n de yeterl�l�ğ� önceden �ncelenmel� ve gerek�yorsa vel�ler�n de
desteğ�yle sınıf bütçeler� oluşturularak dezenfektan, kolonya, sabun vb.
malzemeler okullara tedar�k ed�lmel�.

Öğrenc�ler 6 aydır okullarından uzaklardı. Okula uyum sürec�n�n en az sorun
�le geçmes� �ç�n öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n sosyal becer�ler�n�
güçlend�recek çalışmalar yapması sürece destek olacaktır.  Fakat pandem�
önlemler� dah�l�nde öğrenc�ler �le bu çalışmaları yürütmek zor olab�l�r.
Örneğ�n öğrenc�ler�n b�rb�rler�yle yakın mesafede oyunlar oynaması okula
dönüş sürec�nde r�sk oluşturacaktır.

“Çocukların en büyük hakkı olan oyun haklarını eller�nden almış olacağız.”
(B�r öğretmen)

Okula ger� dönüldüğünde �se öğretmenler�n öğrenc�lere çok yüklenmemes�
sürec� kolaylaştıracaktır. Uzaktan eğ�t�mde olduğu g�b� okula dönüş 



sürec�nde de eğ�t�m�n sadece akadem�k değ�l aynı zamanda sosyal,
duygusal, b�l�şsel ve f�z�ksel boyutu da d�kkate alınmalı. İlkokul
öğrenc�ler�nden 6 aylık akadem�k kazanımlarını telaf� etmeler� ve yaşam
becer�ler�n� hemen kazanmalarını beklemek, gerçekç� olmayacaktır. 

Okullarındak� bu yen� döneme alışmaları �ç�n öğrenc�ler�n bol bol tekrara
�ht�yacı olacaktır. Telaf� �ç�n öğrenc�lere akadem�k yılın başında 3 hafta süre
vermek yer�ne bu dönem� yıl �çer�s�ne yaymak, öğrenc�n�n b�lg�y�
kavramasına yardımcı olacaktır.

Pandem� önces�nde okullardak� uygulamalar yen� düzene adapte ed�leb�l�r.
B�r çalıştay katılımcısı öğretmen, geçt�ğ�m�z senelerde dönem başında
öğrenc�ler�yle b�r sınıf sözleşmes� yaptığını d�le get�rd�. Okula dönüş
sürec�nde �se bu uygulamayı b�r sağlık sözleşmes� olarak adapte ederek b�r
sözleşme hazırlamayı, sınıf kuralları g�b� h�jyen kurallarını da dönem
başından öğrenc�lerle bel�rlemen�n yardımcı olacağını söyled�. Ayrıca
öğretmenler�n sıklıkla kullandığı Çember uygulaması da mesafel� çember
olarak yen�den kurgulanab�l�r eklemes� yapıldı.

Köy dışından gelen öğretmenler üzer�nde pandem� sebeb�yle büyük b�r
baskı olab�l�r. Öğretmenler�n öğrenc�ler ve a�leler�yle olan açık �let�ş�m�, bu
baskıyı azaltmak adına b�r önlem n�tel�ğ� taşıyacaktır. Rehber
öğretmenler�n�n rolü, okula dönüş sürec�nde de çok öneml�. Eğ�t�m�n
paydaşı olan herkes�n -öğrenc�ler, öğretmenler, a�leler- bu dönemde
ps�kososyal desteğe �ht�yacı olacaktır. Bu �ht�yacı karşılamak �ç�n her
okuldan sorumlu rehber öğretmenler olması sürec� kolaylaştıracaktır. Aynı
zamanda M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının hazırladığı kaynak k�taplardan
yararlanılab�l�r.



Çözüm Öner�ler�: Öğretmenler Bu İht�yaçlara
Yönel�k Neler Yapab�l�r?
Okula dönüldüğünde klas�k öğret�m yöntem ve tekn�kler�ne odaklanmak
yer�ne öğrenc�ler�n sosyal duygusal gel�ş�mler�ne öncel�k ver�leb�l�r.
Akadem�k kazanımların etk�nl�kler oluşturularak oyunlaştırılması bu süreçte
yardımcı olacaktır. 

“Çocukların problem çözme yet�ler�ne yönel�k çalışmalar yürüteb�l�r�z.
Öğrenmey� öğrenme noktasında çocukların daha rahat ett�ğ�n� gördük.
Dayanıklılık �lkes� ben�msenmel�. Çok yönlü düşüneb�lme, eleşt�rel düşünme,
yaratıcı olma, zaman yönet�m� g�b� becer�lere sah�p olma bu noktada
önem�n� artırdı. Yapmamız gereken şey bu. Bu da müfredatın haf�flet�lmes�
�le mümkün olab�l�r.” (B�r öğretmen)

Okula uyum sürec� �le ortaya çıkab�lecek olası b�r end�şe, dersler�n
yet�şmemes� olab�l�r. D�s�pl�nler arası �l�şk�lend�rme sayes�nde b�rden fazla
ders b�rb�r�yle �l�şk�lend�r�lerek akadem�k kazanımların öğrenc�lere �let�lmes�
mümkün kılınab�l�r ve öğrenc�ler�n sınıf �ç� akt�f katılımları destekleneb�l�r.

Çocukların oyun oynama �ht�yacını karşılamak kısmında öğretmenlere çok �ş
düşüyor. Açık alanlar ve doğa b�r fırsat ancak bu çerçevede uygulanacak
�çer�kler�n hazırlanması gerek�yor. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı bu ve benzer temalı
�çer�kler�n hazırlanmasında yardımcı olab�l�r, okul yönet�c�ler� alternat�f
alanlarda ders yapımında öğretmenlere d�renç göstermeyeb�l�r. Öğretmen,
yöntem ve stratej�ler�n� bel�rleme konusunda genel et�k sınırlar �çer�s�nde
özgür bırakılmalıdır. Okul �dares�ne önceden b�lg� ver�lmes�, ders
planlamasında yer alması, gerekl� güvenl�k ve sağlık koşullarının sağlanması
koşulu �le dersler sınıf ortamının dışına çıkılarak �şleneb�l�r. Ayrıca alanların
kullanımında öğrenc�lere destek olmak �ç�n �şaretlemeler yapılab�l�r veya
ortak alanların kalabalık olmaması adına 40 dak�kalık ders süres� �çer�s�nde
okul dört ayrı grup olarak teneffüslere çıkab�l�r. 

“Bütünsel anlamda sağlık öneml�. Öğretmenler�m�z akadem�k kaygıya
düşerse sıkıntılar olab�l�r. Çocukların ps�koloj�k durumlarını güçlend�rmek
öneml�. Doğa eğ�t�m� öneml�. Yaşam becer�ler� bu noktada çok öneml�.
Üretmeye, uzaktan da olsa dayanışmaya olan �ht�yacımızı gördük. Açık
havada olmak r�sk� en aza �nd�recekt�r.” (KODA Eğ�t�m Uzmanı)

Okullar zaman planlaması konusunda esnek bırakılırsa dönüşümlü olarak
öğrenc�ler okula g�deb�l�r. Böylece sosyal mesafe kurallarına uymak
kolaylaşacaktır. 



Öğrenc�ler�n okula uyum sürec�nde öğretmenler�n a�leler �le �let�ş�m� çok
öneml�. Öğretmenler a�leler ve öğrenc�lerle b�reb�r görüşmeler yaparak
onlara yol göster�c� olab�l�rler. Örneğ�n hasta öğrenc�ler�n okula gelmemes�
konusunda a�leler b�l�nçlend�r�leb�l�r.

Okula gelmeyen öğrenc�ler �ç�n devamsızlığı en aza �nd�rmek uzaktan eğ�t�m
sürec�nde kullanılan teknoloj�k araçlar yardımıyla mümkün olacaktır.
Donanım eks�kl�ğ�n� g�dermek �ç�n tablet dağıtımı yapılab�l�r ve M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı g�b� kamu veya özel çeş�tl� kurumlardan donanım desteğ� �ç�n
sponsorluk alınab�l�r.

Bu süreçte M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından tüm okullara b�naların ve
öğrenc�ler�n el dezenfeks�yonu �ç�n gerekl� h�jyen ürünler�n�n gönder�leceğ�
açıklanmış olmakla b�rl�kte olası aks�l�klere karşı -örneğ�n bu ürünler�n kırsal
kes�mlere ulaştırılamaması veya mevcut sayının yeterl� olmaması
durumlarında- okulların kend� �mkanları �le çok düşük mal�yetle h�jyen ürünü
üret�m� yapmaları mümkün olab�l�r. Dezenfektan, sabun vb. h�jyen
malzemeler�n�n evde yapımı çok kolay, a�leler �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde
öğrenc�ler�n kend� malzemeler�n� üretmeler� teşv�k ed�leb�l�r. Hatta buna
maske yapımı da ekleneb�l�r.

İht�yaç l�steler� (ör. defter, kalem) hazırlanırken bu malzemeler�n�n
uygunluğu da d�kkate alınmalı. Sınıf mevcudu yüksek olan yerlerde -özell�kle
�l ve �lçe merkezler�nde- �k�l� eğ�t�me geç�ş yapılması gerekeb�l�r. Bu
durumda öğretmen atanması gündemde olsa da konuyla �lg�l� kes�n b�r
karar mevcut değ�l. Eğer gerekl� önlemler alınmazsa a�leler çocuklarını okula
göndermemey� terc�h edeb�l�rler. Böyle durumlarda uzmanlara danışmak ve
destek almak öğretmenler�n üzer�ndek� baskıyı azaltacaktır. 

Eğ�t�m�n tüm paydaşları �ç�n -öğretmenler, öğrenc�ler ve a�leler- ps�kososyal
destek sağlanması bu sürec�n sağlıklı şek�lde geç�r�lmes� �ç�n destekley�c�
olacaktır. Çalıştay katılımcısı öğretmenler, okula dönüş sürec�ne da�r b�r yol
har�tası �ht�yacındalar. İç�nde bulunulan bel�rs�zl�k öğretmenler� ted�rg�n
ed�yor.

Öğrenc�ler g�b� öğretmenler de okula uyum sürec� �le alışık olmadıkları b�r
döneme g�r�yorlar. Bu noktada kend�ler�n� k�ş�sel ve meslek� alanda
gel�şt�rmek �st�yorlar. Öğretmenlere eks�k h�ssett�kler� konularla �lg�l�
eğ�t�mler sunulması ve öğretmenler�n bu eğ�t�mlere katılması, okula dönüş
sürec�nde kolaylaştırıcı olacaktır. Bu da öğretmenler�n kend� �ht�yaçlarını
b�lmeler�, farkına varmaları �le mümkün olab�l�r. Öğretmen eğ�t�mler� b�rer
zorunluluk değ�l �ht�yacı karşılamaya yönel�k çalışma olarak
değerlend�r�lmel�d�r.



A�lelerden beklent�ler:

Çözüm Öner�ler�: D�ğer K�ş� ve Kurumlardan
Beklent�ler Neler?

- Okula dönüş sürec�nde a�leler sak�nl�kler�n� koruyarak d�nlemeye,
b�l�nçlenmeye ve paylaşmaya hazır olab�l�r. A�leler�n paylaşımları sonucu
ortaya çıkan kaygılar raporlanıp üst kurumlara (ör. okul �dares�,
kaymakamlık, �lçe müdürlükler�) ulaştırılab�l�r.
- Okul-a�le b�rl�ğ� bu süreçte öneml�, a�leler öğretmenle �let�ş�m g�b�
konularda açık olmaları ve toplantılara gelmeler�, gelem�yorlarsa
öğretmenlerle görüşmeler� okul-a�le arasındak� �l�şk�y� ve dayanışma
h�ss�n� destekleyecekt�r. Böylece a�leler okula ve öğretmene güven
duygusunu gel�şt�reb�l�r. 
- Öğretmenler öğrenc�ler� �le �let�ş�m kurarken a�leler sürece destek
sağlayab�l�r. A�leler sağlık önlemler� ve h�jyen konusunda b�lg�leneb�l�rler.
Çocuklarının öz bakım becer�ler�n�n (ör. tem�zl�k, tuvalet h�jyen�) evde
pek�şt�r�lmes� �ç�n a�leler çocuklarının bu ve benzer� yaşam becer�ler�n�n
gel�şt�r�lmes�n�n sorumluluğunu alab�l�rler. Örneğ�n, kamu spotlarını
�zleyeb�l�rler. 
- Akadem�k kazanımlar okulda hedefleneb�l�r, a�lelere bu yükü vermek
yer�ne daha çok öğrenc�ler�n gel�ş�mler�n� destekley�c� etk�nl�kler (ör.
sanat) evlere ödev olarak ver�leb�l�r ve a�leler�n desteğ�yle tamamlanab�l�r.



Kamu kurumlarından beklent�ler:

STK’lar ve KODA:

- Kamu spotları telev�zyon aracılığıyla a�lelere �let�leb�l�r.
- Öğretmenlere pandem� dönem� ve okula uyum sürec� �le �lg�l� eğ�t�mler
sunulab�l�r.
- M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı pandem� önlemler�n� a�leler �le paylaşarak
öğrenc�ler�n okula gönder�lmes�n� teşv�k edeb�l�r.
- Beled�yeler tem�zl�k elemanlarının okula gönder�lmes�n� sağlayab�l�r ve
düzenl� dezenfeks�yon çalışmaları yürütüleb�l�r.
- Okullar ve serv�sler, haftalık ve aylık olarak h�jyen, mesafe ve tem�zl�k
konusunda denetleneb�l�r. Örneğ�n, adrese dayalı olarak bell� okulların
sorumluluğu ve tak�b�, sağlık kurumlarına (ör. a�le hek�mler�) ver�leb�l�r.
- Sağlık kurumları b�lg�lend�rme çalışmaları yapab�l�rler. Mesela a�leler,
pandem� önlemler� dah�l�nde evden okula nasıl gelmeler� gerekt�ğ�ne da�r bu
kurumlardan b�lg� alab�l�rler.
- Kaymakamlıklar ve/veya beled�yeler, öğrenc�lere sağlık paketler�
dağıtab�l�rler.
- Gez�c� otobüsler �le moral ve mot�vasyon sağlayab�l�rler.
- Bazı eks�kler� öğretmen tamamlar f�kr�nden uzaklaşarak öğretmen�n
sorumluluk alanı dışında kalan faal�yetler�, muhtarlık ele alab�l�r.
- Kamu kurumları (ör. okul, muhtar, beled�ye, jandarma) arasında �ş b�rl�ğ�
olab�l�r.
- Okula g�r�şlerde sağlık ocaklarının desteğ�yle ateş ölçüleb�l�r.

- STK’lar öğretmen�n ses� olab�l�r, �ht�yaçların yetk�l� k�ş� ve kurumlara
ulaşmasını sağlayab�l�rler. (İht�yaç Har�tası faydalı olab�l�r.)
- Kurumlar uzmanlık alanlarına uygun olarak okullar �ç�n eğ�tsel �çer�kler
veya tem�zl�k paketler� oluşturab�l�rler.



Özel sektör ve d�ğerler�:

- M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� �le protokoller
çoğaltılab�l�r. Böylece daha çok okula, öğretmene ve öğrenc�ye
ulaşılab�l�r.
- KODA’ya yen� katılan öğretmenler �ç�n her �lde b�r KODA �let�ş�m k�ş�s�
bel�rleneb�l�r. Böylece karşılıklı etk�leş�m artacaktır.

- Sınıflardak� yen� düzen �ç�n materyal desteğ� (ör. üçgen sıralar)
vereb�l�rler. 
- Yakınlarındak� veya seçt�kler� okulların �ht�yaçlarına destek olab�l�rler.
- Telekomün�kasyon ş�rketler�, altyapı sorunlarının çözümünde destek
olab�l�r. 

a) Gez�c� �nternet noktaları kurulab�l�r.
b) İnternet ve telefon altyapısı gel�şt�r�leb�l�r.

- Öğrenc�lere �nternets�z tabletler �letmek �ç�n sponsorluk sağlayab�l�rler. 
- Tem�z su sıkıntısı yaşanan bölgelerde, çözüm öncel�klend�r�leb�l�r.
- İmam, kanaat önder�, akraba vb. k�ş�ler öğretmenler�n a�leler �le
�let�ş�m�nde, köydek� b�l�nçlend�rme çalışmalarında kolaylaştırıcı rol
alab�l�rler. 
- Ün�vers�te, meslek l�seler� ve halk eğ�t�m merkezler�yle �çer�k
gel�şt�rmeye da�r �ş b�rl�kler� kurulab�l�r.

Çalıştay katılımcıları:
Nazlı Ulutepe (Kocael�), Burcu Gümüştepe (Kars), Belg�n Uzun (Şırnak), Yas�n
Döğmec� (Ankara), Nurett�n Akçay (Adıyaman), Oktay Av�m (Batman), Tuğçe
Çapık (D�yarbakır), Na�m Erdem (Düzce), Abdullat�f Dem�r (D�yarbakır),
Tuğba Harmankaya (Muş), Nevzat Can (D�yarbakır), İbrah�m Karakaya
(Konya), Doğukan Çev�k (Iğdır), Aslan Gürbüz (R�ze), Nad�re Pers�l (Balıkes�r),
Şeyma Gür (Elazığ), İmran Azboy (D�yarbakır).



Sonuç
Ülke çapında COVID-19 tedb�rler�n�n başlamasıyla beraber KODA olarak
programlarımızı (ör. Öğretmen Toplulukları, Çocuk Atölyeler�) çevr�m �ç�
gerçekleşecek şek�lde adapte ett�k ve d�ğer STK’lar, gönüllüler�m�z ve en
öneml�s� kırsal alanlarda yaşayan faydalanıcılarımızla -özell�kle öğretmen ve
öğrenc�lerle- bağlantı kurmaya, �let�ş�mde kalmaya ve çalışmaya devam
ett�k.

B�r yandan da uzaktan eğıṫıṁ sürec�nden köylerde yaşayan çocukların da en
ver�ml� şek�lde yararlanab�lmeler� �ç�n yen� çalışmalar başlattık. Kırsalda
Eğ�t�m Konferansı, KODA olarak yen� çalışmalar dah�l�nde hayata
geç�rd�ğ�m�z b�r etk�nl�kt�. Köy okullarında okuyan öğrenc�ler ve köylerde
görev yapan öğretmenler, �nternet ve telev�zyona er�şmekte zorluklarla
karşılaştılar ancak b�rçoğu, öğrenc�ler�ne ulaşab�lmek �ç�n çeş�tl� yöntemler
gel�şt�rd�. Bu konferans �le amacımız, yaratıcı f�k�rlerle uzaktan eğ�t�m
sürec�n� yürüten öğretmenler�m�ze deney�mler�n� meslektaşlarıyla
paylaşmaları �ç�n b�r alan açmak ve hep b�rl�kte uzaktan eğ�t�m sürec�n�
değerlend�r�rken okula dönüş sürec�ne da�r f�k�r alışver�ş� yaparak çözüm
öner�ler� üretmekt�.

Aynı zamanda buradak� kazanımlarımızı bu rapor aracılığıyla daha fazla
öğretmenlere ulaştırmayı hedefl�yoruz. Raporun yaygınlaştırılması �ç�n
�let�ş�mde olduğumuz �l ve �lçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� b�r�mler�yle,
bağlantılı STK’larla ve daha b�r sürü paydaşla paylaşmayı değerl� buluyoruz.
Bu süreçte fark ett�k k� pandem� herkes �ç�n farklı sorunlar ve farklı �ht�yaçlar
doğurdu ve bu farklı sorun ve �ht�yaçların tek b�r reçetes� yan� tüm bunlar
�ç�n tek b�r çözüm öner�s� yok. Ancak yen�den tanıklık ett�ğ�m�z en öneml�
nokta, öğretmenler�n uzaktan eğ�t�m sürec�nde k�l�t b�r rolü olduğu ve
öğrenc�ler�yle okul arasında köprü görev� üstlend�kler� oldu. Açıkça
görülüyor k� öğretmenler�n katkıları, b�zler� bekleyen okula uyum sürec�nde
de çok değerl� olacak. Bu nedenle konferanstak� kazanımlarımızı
yaygınlaştırmak adına bu raporu eğ�t�m paydaşı olan herkes �le farklı
yöntemler aracılığıyla paylaşmayı hedefl�yoruz.

Ayrıca KODA olarak konferans aracılığıyla öğretmenler�n �ht�yaçlarına da�r
topladığımız ver�ler ışığında okula uyum sürec�nde öğretmenlere,
öğrenc�lere ve a�lelere destek olmak adına faal�yetler�m�z� sürdürüyoruz.

Bunlardan �lk�, Sabancı Vakfı ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Öğretmen Yet�şt�rme
ve Gel�şt�rme Genel Müdürlüğü �le b�rl�kte hayata geç�rd�ğ�m�z B�rleşt�r�lm�ş
Sınıflarda Görev Yapan Köy Öğretmenler�n�n Meslek� Gel�ş�m� Programı
kapsamında, uzaktan eğ�t�m sürec�nde çevr�m �ç� eğ�t�mler�m�z�n başlaması
oldu.



B�rleşt�r�lm�ş Sınıflı Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönel�k
Uzaktan Meslek� Gel�ş�m Kursu, Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı üzer�nden gerçekleşt�.
Köyde Çocuk Olmak, Köyde Öğretmen Olmak ve B�rleşt�r�lm�ş Sınıflarda
Öğret�m temalarından oluşan eğ�t�m 15 konu kapsamında 21 v�deo �çer�yor.
Ortalama 8-15 dak�ka süren v�deolarda b�rleşt�r�lm�ş sınıflı köy okullarında
görev yapan öğretmenler�n deney�mler� ve öner�ler�, uzman görüşler�, Köy
Öğretmen�n�n Başucu K�tabı ve B�rleşt�r�lm�ş Sınıflı Köy Okulları �ç�n Etk�nl�k
K�tabı’na yönlend�rmeler bulunuyor. Bu çevr�m �ç� eğ�t�m �le amacımız, köy
okullarında görev yapan öğretmenler�n meslek� gel�ş�mler�n� uzaktan eğ�t�m
sürec�nde de desteklemekt�.

İk�nc�s� �se gönüllüler�m�z ve gönüllü eğ�tmenler�m�z �le b�rl�kte COVID-19
sonrası okula dönüşte uyum sürec�ne da�r hazırlamayı hedefled�ğ�m�z
oryantasyon k�tapçığı. İçer�ğ�m�z�n öğretmenler�n yen� normalde
karşılaşab�lecekler� zorluklar, olası çözümler, okulun �lk günler�nde
öğrenc�lere yaklaşım, vel�lerle �let�ş�m vb. konularda öğretmenlere
b�lg�lend�rmeler yaparak onlara destek olmasını bekl�yoruz. Böylece,
pandem� dönem�n�n get�reb�leceğ� olası olumsuz etk�ler�, öğrenc�ler�n
sosyal-duygusal gel�ş�m�n� gözeterek en aza �nd�rmey� amaçlıyoruz. 

Üçüncü olarak, okula dönüş sürec�nde öğretmenler� desteklemek adına
hazırlıklarını sürdürdüğümüz b�r d�ğer faal�yet�m�z �se “Okula Dönüş
Buluşmaları” adıyla düzenleyeceğ�m�z çevr�m �ç� buluşmalar olacak.
Öğretmenlerden aldığımız dönütler doğrultusunda en çok �ht�yaçları olan
konuların (ör. sınıf �ç� etk�leş�m, ps�kososyal destek, b�lg� teknoloj�ler�) ele
alınacağı bu buluşmalarda, katılımcı öğretmenlerle alanında uzman k�ş�ler�
çevr�m �ç� eğ�t�mler aracılığıyla b�r araya get�receğ�z.

Dördüncü �se Eğ�t�m Uzmanımız ve gönüllüler�m�z �le b�rl�kte gel�şt�rd�ğ�m�z
sesl� ve tamamlayıcı v�deo �çer�kler�nden oluşan yen� ser�m�z Renkler�n
Dansı. Yen� akadem�k yılın başlamasıyla gelecek olan uyum süres�nce
öğretmenler�n sınıflarında kolaylıkla kullanab�leceğ� ve öğrenc�ler�n sosyal-
duygusal, b�l�şsel, d�lsel ve f�z�ksel gel�ş�mler�n� destekleyen b�r �çer�k
gel�şt�rm�ş olmayı hedefl�yoruz.

Beş�nc�s� �se daha önce bahsett�ğ�m�z g�b� uzaktan eğ�t�m sürec�nde
KODA’nın gönüllü eğ�tmenler�n�n ve deney�ml� köy öğretmenler�n�n
katılımıyla kurulan Çözüm Masası’nın yaygınlaştırılmasını �çer�yor. Uzaktan
eğ�t�m sürec�nde Çözüm Masası �le köy okullarındak� öğrenc�ler�n
�ht�yaçlarını tesp�t ett�k, öğretmenler�n bu �ht�yaçlara cevap vermes�ne
yardımcı olacak �çer�kler� üretmeye ve yaygınlaştırmaya odaklandık. Bu
�çer�kler� beş ana başlık altında toplayab�l�r�z:



Kamuya yönel�k köylerde uzaktan eğ�t�m ve COVID-19 sürec�ne da�r
b�lg�lend�rmeler,
Öğretmen �ç�n KODA'nın gel�şt�rd�ğ� etk�nl�k öner�ler�,
Öğretmenler �ç�n öner�len kaynakların derlenmes�,
Gönüllü ağımızdak� öğretmenlerden gelen �y� örnekler,
T�pot�, Gal�ma ve Pako’nun Maceraları ser�s�.

1.

2.
3.
4.
5.

   (İçer�klere ulaşmak �ç�n maddelere tıklayab�l�rs�n�z.)

Şu an �se bu �çer�kler�n yaygınlaştırılması ve okula uyum sürec�nde doğacak
�ht�yaçlara cevap olması adına yen� �çer�kler�n oluşturulması �ç�n Kahane
Vakfı desteğ�yle yen� b�r projeye başladık: COVID-19 B�lg� İlet�ş�m Ağı. Ek�p
üyeler�, uzaktan eğ�t�m sürec�nde kırsalda n�tel�kl� eğ�t�m�n devamlılığı �ç�n
sürece destek olab�lecek paydaşlarla �let�ş�me geçecekler. Projen�n �lk
ayağında muhtarlarla �let�ş�me geç�lmes�, kırsalda devam eden ya da
edemeyen eğ�t�m�n durumu ve köydek� halk sağlığı, eğ�t�m dönem�ne
hazırlık g�b� b�lg�ler�n alınması, KODA'nın ürett�ğ� �çer�kler�n muhtar ve
destek olab�lecek k�ş�lerce yaygınlaştırılması g�b� konularda b�ze destek
olab�lmeler�n� sağlamayı hedefl�yoruz. Bu süreçte muhtarlar aracılığıyla
öğretmenlere, öğrenc�lere, a�leler�ne ve köyde yaşayan k�ş�lere ulaşarak
�çer�kler�m�z�n çeş�tl� faydalanıcılarla buluşmasını öngörüyoruz.

7 - 8 Temmuz tar�hler�nde düzenled�ğ�m�z Kırsalda Eğ�t�m Konferansı
kapsamında düzenled�ğ�m�z İlham Veren Uygulamalar panel�

konuşmacılarına, panele katılan 200'e yakın öğretmen ve eğ�t�m
gönüllüsüne, çalıştay katılımcılarımıza ve emeğ� geçen tüm

öğretmenler�m�ze, eğ�tmenler�m�ze, gönüllüler�m�ze, KODA Ek�b�'ne 
ve Köy Öğretmenler� Projem�z�n ana destekç�s� Sabancı Vakfı'na 

çok teşekkür eder�z! 
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