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Değerli Velimiz;

1. Kısım: Önsöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının son aylarını uzaktan eğitim ile başarıy-
la tamamlamış olsak dahi öğrencilerimiz ile yapacağımız yüz yüze eğitimin, 
koridorlarda duyacağımız öğrenci seslerinin heyecanı içerisindeyiz. Pandemi 
öncesinde okul tatil oldu diye sevinen öğrencilerimizin “Okulum artık açılsın, 
söz veriyorum tatil istemeyeceğim.” mektupları bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. 

Gönlümüz pandemi risklerinin olduğu hiçbir ortama çocuklarımızı girdir-
memeyi istese de aşı bulununcaya kadar beklemek yerine hayatımızın orta 
yerinden giren bu ve benzeri tip salgınlar için önlem almayı öğretmenin daha 
doğru olacağı kanaatindeyiz.

Bilim ve teknoloji her ne kadar ilerlemiş de olsa bir aşının bulunması için 
geçecek asgari süre 2 ile 20 yıl arasında değişmektedir. Dolayısıyla 2 veya çok 
daha yıl aşının bulunması için beklerken öğrencilerimizin eğitim ve öğretimden 
uzak kalmasını beklemek yerine en üst düzeyde önlem alarak hareket etmeli-
yiz. Eral Okulları olarak hem yüz yüze eğitim hem de online eğitim ile her türlü 
duruma hazır bulunmakta olup öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmaması ge-
rektiği kanaatindeyiz. 

Dünyada ve ülkemizde COVID-19 salgın sürecine bağlı olarak resmi ma-
kamlar tarafından yapılan açıklamaları ve yönetmelikleri hep birlikte yakından 
takip etmekteyiz. Eral Okulları olarak içinde bulunduğumuz “yeni normale’’ hem 
tedbir ve uygulamalar hem de eğitim modelleri ve eğitim kadrosu olarak hazı-
rız. Çocuklarımız için fiziksel, psikolojik, akademik ve sosyal programlarımız ile 
olası tüm değişikliklere adapte olabilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. 
Okullarımızda uygulanacak programlara ait detaylı bilgilendirme online ve yüz 
yüze toplantılarla yapılacaktır. Ayrıca uygulanacak olan hijyen tedbirlerini kendi 
çocuklarımızın da okullarımızda olduğu hassasiyetiyle yaptık. 

Eral.tv ile uzaktan eğitimi başarıyla sürdürürken, bu süreçte bize inanan,-
güvenen ve evde çocuğuyla birlikte programlarımızı takip eden, öğretmenle-
rimize onlarca teşekkür maili atan siz değerli velilerimize bizler de teşekkür 
ederiz. Unutmayınız ki, “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek 
bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”diyerek eğitimin 
önemini vurgulayan Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK bugünün şartlarından 
çok daha zor şartlarda yaşamış ve her zaman bir çözüm vardır anlayışı ile bu 
ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Bu gençler bizim geleceğimiz olacak ise yüz 
yüze veya uzaktan eğitim ile onları yetiştirmek de bizim görevimiz olacaktır.  

Öğrencilerimizin başarılarıyla dolu, sağlıklı, huzurlu ve verimli bir Eği-
tim-Öğretim yılı olmasını dileriz. 

Saygılarımızla.

ERAL OKULLARI YÖNETİMİ
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2. Kısım: Senaryolar
2020-2021 Eğitim–Öğretim yılının her yıl yaşanandan farklı olabileceği 

gerçeğinden yola çıkarak hazırlıklarımızı yürütmek amacıyla MART 2020 tari-
hinde okulumuzda bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Okul yöneticileri-
miz, bölüm başkanlarımız ve uzmanlarımızdan oluşan bu “yeni normal” koor-
dinasyon kurulu salgın koşullarını ve belirsizlikleri de göz önüne alarak 4 olası 
senaryo öngörmüştür. Hazırlıklarımızın tamamı, bu 4 olası senaryo üzerinde 
yürütülmektedir.  

1 - Okullar yüz yüze eğitimle açılır ve devam eder.
2 - Okullar açılır ancak bir süre sonra kapanarak uzaktan öğretime geçilir.
3 - Okullar açılmaz ve sadece uzaktan öğretimle devam edilir.
4 - Eğitim yüz yüze ve uzaktan öğretimle birlikte yürütülür.

Bu kapsamda, 
Geride bıraktığımız dönemin deneyimlerini de göz önüne alarak gelişen 

farkındalığımızla hazırlıklarımızı planlamak ve geliştirmek üzere 4 çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Bu grupların çalışmaları tüm öğretim yılı boyunca devam ede-
cek ve gelişmeler süreç içinde sizlerle paylaşılacaktır.

YENİ NORMAL 
KOORDİNASYON 

KURULU

AKADEMİK 
ÇALIŞMA GRUBU 

SAĞLIK-HİJYEN 
ÇALIŞMA GRUBU 

YÖNETSEL 
SÜREÇLER ÇALIŞMA 

GRUBU 

VELİ-ÖĞRENCİ 
İLETİŞİM   ÇALIŞMA 

GRUBU

Okul zümre başkanları, 
öğretmenlerimiz. 

Okul doktorlarımız 
ve enfeksiyon 

hastalıkları uzmanları 
danışmanlığındaki 

hijyen ekibimiz.

Okul kurucularımız, 
müdürlerimiz ve 

müdür yardımcılarımız.

Rehber 
öğretmenlerimiz ve 

halkla ilişkiler ekibimiz.

2.1. SENARYO -1: 
Okullar yüz yüze eğitimle açılır ve 

devam eder.

Okulların açık olacağı, öğrencilerimizin sınıf ortamında yüz yüze eğitim alacağı 
durum olup hepimizin temenni ettiği senaryodur.  
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1,5m

2.1.1. Okulumuzda Alınan Genel 
Önlemler

Eğitimin yapılabilmesi için sağlıklı bireylerin olması şarttır. Eral Okulları 
bünyesinde bulunan 4 kampüste de uygulanacak genel tedbirleri dikkatinize 
sunarız.

• Evden servis ile alınan öğrencilerde servisten başlayıp okul giriş kapısından 
itibaren hijyen-sosyal mesafe kurallarımız en üst seviyede hassasiyetle uygu-
lanacaktır. 

• Eral Okulları kapısından geçen her birey kendi sağlığı ve çevresindeki arka-
daşlarının sağlığı açısından Pandemi dönemi kurallarına hassasiyetle uyacağını 
kabul etmiş sayılacaktır. 

• Tüm kampüslerimizde ana giriş kapısından başlayarak; bahçe, lobi, yemek-
hane, seminer salonları, atölyeler, laboratuvarlar, tuvaletler başta olmak üzere 
tüm alanlarda öğrencilerimizin sosyal mesafe, hijyen ve benzeri konularda bil-
gilendirilmesi amaçlı görseller yerleştirilmiştir. 

• Öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin toplu olarak bir araya geleceği 
organizasyonlar yapılmayacaktır.

• Tüm gezi ve etkinlikler ile ilgili organizasyonlar toplu bulunmayı gerektirmeden 
kampüs içerisinde ve mümkün olan sanal ortamlarla gerçekleştirilecektir. 

• Etkinlik, sunum ve çeşitli toplantılar online ortamda gerçekleşecektir. 

• Bakanlığımızın dinamik sürece ait tüm öneri, yönetmelik ve değişiklik tavsiye-
leri en hızlı şekilde uygulanacaktır. 

• Kampüslerimizde görev alacak öğretmenlerimizin, ziyaretçilerimizin ve tüm 
personellerimizin günlük ateş ölçümleri, gerekli sağlık takipleri düzenli olarak 
yapılacaktır. 

• Okullarımızın tüm kullanım alanlarında doğal havalandırma sık sık yapılacaktır.

• Sosyal mesafe ile ilgili yönlendirme ve hatırlatma görsellerimiz ilgili alanlara 
yerleştirilmiştir. 

• Koridor, lobi, seminer salonları vb. su-sabun bulunmayan alanlarda sıvı de-
zenfeksiyon cihazlarımız yerleştirilmiştir. 
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• Öğrencilerimizin okula girişinden önce ve her teneffüs arasında gerekli tüm 
dezenfeksiyon işlemleri titizlikle uygulanacaktır. 

• Gün başlamadan, öğle aralarında ve gün bitimlerinde tüm sınıf, koridor ve 
ortak kullanım alanları görevli kişi tarafından yüksek koruyucu içeren, insan 
sağlığına zararlı olmayan, sertifikalı dezenfeksiyon cihazları ile yüksek dezen-
feksiyon işlemleri yapılacaktır.

• Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi durumun-
da önceden belirlenmiş izole odaya geçişi sağlanacaktır.
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• Görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler, broşürler (el 
yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.), uya-
rıcı levhalar asılmıştır. 

• Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler, kullanım öncesinde dezenfekte 
ve sterilize edilecektir. 

• Okullarımızda tüm hizmet alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi sağ-
lanacaktır. 

• Özellikle sık temas edilen yüzeylerin ( kapı kolları, pencere kulpları, elektrik 
düğmeleri vb. ) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet-lavaboların kapı kulp- kol 
temizliği günde en az 4 kez yapılacaktır.

• Sınıflar her ders bitiminde doğal havalandırmayı sağlamak amacıyla havalan-
dırılacaktır.

• Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alı-
nacaktır. 

• Farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerin bulunduğu kampüslerimizde her grubun 
ayrı ayrı teneffüs saatine çıkması sağlanacaktır.

• Sınıf ve ortak kullanım alanları temizliği yapan görevli arkadaşlarımız her sı-
nıfın temizliğinden sonra kullandığı eldivenleri diğer sınıfın temizliğinde kullan-
mayacaktır.

• Okullarımıza evlerden getirilecek oyuncak vb. malzemeler kabul edilmeye-
cektir.

• Anaokulumuzda pandemi süresince havuzumuz kapalı olup yüzme dersimiz 
yapılmayacaktır. 

• Velilerimizin öğrencilerini okula bırakırken ve okuldan teslim alırken sosyal 
mesafeye uymaları bakımından okul girişlerine belirleyici işaretler konulacaktır. 
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• Veli toplantıları ile okul içinde ve dışında yabancı eğitmenlerin katılımıyla ger-
çekleştirilecek seminerler, toplantılar pandemi bitimine kadar yapılmayacaktır.

• Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılması ve bu malze-
melerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanacak, çöp kovalarının üzeri kapalı 
tutulacaktır. 

• Mutfak araç gereçleri her kullanımdan sonra su ve deterjanla yıkanacak ve 
sonraki kullanıma kadar temiz bir ortamda saklanacaktır. 

• Klima ve iklimlendirme sistemleri mümkün olduğunca az kullanılacak, kulla-
nıldığı zamanlarda periyodik olarak dezenfekte edilecek, filtreleri temizlenecek 
veya değiştirilecektir.

• Sivil Savunma Planlarına COVID-19’a ilişkin eylem planı güncellemeleri ek-
lenmiş ve il müdürlüklerine bildirilmiştir. 

• Öğrencilerimizin okul içerisinde maskesiz dolaşımına izin verilmeyecek olup 
maskesi olmayan veya kirlenen öğrenci-öğretmenlerimizin tek kullanımlık mas-
kelerini mevcut kantinlerden temin etmeleri sağlanacaktır.

• Okul müdürü ve danışman hekimler tarafından COVID-19 bulaşma ve korun-
ma yolları hakkında tüm ekip arkadaşlarımıza bilgilendirme yapılmıştır.

• Her takım arkadaşımızın okula girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülecek 
ve kayıt altına alınacaktır. 

• Okulumuz bünyesinde çalışan her arkadaşımız tıbbi maske kullanacak ve 
tıbbı maskeler düzenli aralıklarla değiştirilecektir. 

• Takım arkadaşlarımızın okul dışı temasını kesmek üzere mesai saatleri içeri-
sinde okul dışına çıkmamaları sağlanacaktır.

• Hastalık belirtisi gösteren takım arkadaşımız acilen izolasyon odasına alına-
cak ve ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

2.1.2. Okullarımızda Görev Alan Takım 
Arkadaşlarımız ile İlgili Önlemler
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2.1.3. Çalışma Ortamı ile İlgili 
Önlemler

2.1.4. Güvenlik Noktaları ve Okul 
Girişleri ile İlgili Önlemler

• Öğretmenler odamızda, sınıflarda, bekleme alanlarında ve kişisel ofislerde 
sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılmıştır.

• Teneffüs saatlerinde, giriş-çıkış saatlerinde yoğunlukları önlemek ve sosyal 
mesafeyi korumak amacıyla sınıf öğretmenleri ve nöbetçi yöneticilerimiz so-
rumlu olacaktır.

• Tüm koridor ve toplu kullanım alanlarının havalandırılmasından, farkındalık 
oluşturulmasından yönetici-öğrenci ve tüm öğretmenlerimiz müşterek sorumlu 
olacaktır.

• Tüm sınıf ve ortak kullanım alanlarındaki temizlik ve gerekli hijyen koşullarının 
sağlanmasından tüm öğretmenler sorumludur. Bu konuda öğrencilere gerekli 
eğitim öğretmenlerimiz tarafından verilecektir. 

• Lise grubunda okul girişlerinde parmak izli yoklama sistemi kaldırılacaktır. 

• Okul kapısından giren her personel, öğretmen, misafir veya öğrencinin ateş 
ölçümü yapılacaktır.

• Okul ve ders giriş-çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için kam-
püslerin fiziki koşullarına göre şube bazlı giriş-çıkış saati  planlamaları yapıla-
caktır.

10

ERAL OKULLARI
PANDEMi DONEMi SUREC YONETiMi



2.1.5. Yemekhane/Kantin Kullanımları 
İle İlgili Düzenlemeler

• Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlana-
caktır. 

• Yemekhane alanlarımızda masa düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun şe-
kilde ayarlanmıştır.

• Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, öğrencilerin aynı masada 
oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe bırakılacak ve çapraz otur-
ma düzeninde olmaları sağlanacaktır.

• Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. 
malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun 
servis yapmaları sağlanacaktır.

• Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi mas-
ke kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulması 
sağlanacaktır.

• Buralarda kullanılan tüm bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler, 
hijyen önlemleri alınarak kullanılacaktır. 
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2.1.6. Öğrenciler ile İlgili Önlemler 

• Öğrenciler evlerinden okula maske takarak geleceklerdir. Okul içinde ihtiyaç 
dahilinde maskelerini, öğretmenlerinin kontrolünde değiştirmeleri sağlanacaktır.

• Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecektir.

• Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğ-
renci izolasyon odasına alınacak ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilecektir. 
Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılacaktır.

• Öğrenciler okula geldiğinde elleri dezenfekte edilecektir.

• Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek ve 
kayıt altına alınacaktır.

• Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilecek, öğrencilerin birbirlerinin eşyasını kullan-
masına müsaade edilmeyecektir.

• Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilecektir.

• Öğrencilere elleri düzenli yıkama ve dirseğe hapşırma gibi doğru sağlık davra-
nışı eğitimleri verilecektir.

• Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar okulumuz pandemi ku-
rulu üyeleri tarafından oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun 
olarak anlatılacaktır.
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2.1.7. Ailelerin Alması Gereken 
Önlemler

2.1.8. Ders Saatlerinin Uygulanması

• Ek-1’de yer alan form, tüm veliler tarafından doldurulup imzalanarak okul 
yönetimine teslim edilmelidir.

• Aile hasta veya ateşi olan çocuğu okula getirmemelidir.

• Aile çevresinde COVID-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.

• Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, 
çocuğun sağlık durumunu okula bildirmelidir.

• Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.

Yüz Yüze Telafi, tamamlama ve Uyum Eğitimi Faaliyetlerinde;

• Öğrencilerin okula geldikten sonra kişisel hijyen ve temizlik kurallarını sosyal 
mesafeye uygun olarak gerçekleştirebilmesi için ilk ders süresi tüm kademeler-
de 20 dakika olarak planlanmıştır.

• Teneffüs süreleri öğrencilerin tuvaletlerini sosyal mesafeye uygun olarak kul-
lanabilmesi adına 15 dakika olarak planlanmıştır.

• Etkinlikler hava koşulları doğrultusunda açık alanlarda yapılacaktır. Açık alan-
larda yapılamayan çalışmalar katılım sayıları göz önünde bulundurularak daha 
geniş mekanlarda sosyal mesafe gözetilerek yapılacaktır.
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2.1.9. Servis Düzenlenmesi

• Anaokulu ve ilkokul öğrencileri bir yetişkin tarafından servis hostesine teslim 
edilecek ve teslim alınacaktır.

• Öğrenciler servise maske ile bineceklerdir.

• Ortaokul ve lise öğrencilerinin servise biniş ve servisten inişi velisi tarafından 
takip edilecektir.

• Servis rehberi, bir ateş ölçer cihazı ile öğrencinin ateşini ölçerek araca ala-
caktır.

• Ateşi 38 derece üstünde olan öğrenci servise alınmayacaktır.

• Okul servis araçlarında yeterli miktarda hijyenik temizlik malzemesi bulun-
durulacak ve sıkça dokunulan yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sürekli 
yapılacaktır.

• Okul servis araçlarında, sağlığın korunması açısından her akşam havalandır-
ma ve temizleme işlemi yapılacaktır.

• Okul servis şoförü ve rehber personel olarak çalışan kişiler, hijyen şartlarına 
uygunluğu sağlamak üzere eldiven ve kişisel koruyucu donanım kullanılacaktır.

• Dezenfeksiyon sonrası dezenfekte edilen alan kuruyuncaya kadar, risk ve 
tehlike farkındalığı oluşturulacak standart uyarıcı işaret ve levhalar kullanılacak-
tır.

• Öğrenciler her gün servislerde aynı koltuklara oturacaktır.

• Servis şoför ve rehber personelleri COVID-19 ile kişisel hijyen, araç temizliği 
hakkında bilgilendirilmiştir.

• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürler görünür yerlere asılmıştır.

• Okul servis aracı şoför ve rehber personelinde olası hastalık belirtileri hisse-
dildiğinde, sağlık kuruluşuna başvurmaları için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
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2.1.10. Tören ve Etkinlik Organizasyon 
Süreci

• Bayrak töreni bahçede toplu olarak değil sınıflarda yapılacaktır.

• Bayrak törenleri, her kademe kendi katında ve şubeler sınıflarda olacak şe-
kilde yapılacaktır.

• İlgili öğretmenler bayrak töreni sırasında önceden belirlenen koridor, kat vb. 
yerlerde görevli olacaktır.

• İstiklal Marşı, tüm katlar ve koridorlardan duyulacak şekilde kolonlardan ve-
rilecektir.

• Okul içinde yapılacak tüm organizasyonlarda, yapılacak olan alanın üçte biri 
kadar öğrenci organizasyona seyirci olarak katılabilecektir (konferans salonu 
vb.). Bu organizasyonlarda seyirciler sosyal mesafe gözetilerek oturtulacak ve 
her katılımcıda maske olacaktır. (Etkinlik ve toplantılar Sağlık Bakanlığı ve/veya 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan düzenlemeler, karar ve uygula-
malar dahilinde belirtilen tarihe kadar online yapılacaktır.

• Tören ve organizasyonlarda görevli olacak öğrencilerin yapacağı her türlü 
prova ve sahnelemelerde sosyal mesafe baz alınacaktır, maskeyle yapılacaktır.

• Tören ve organizasyonların gerçekleşeceği alanların temizliği organizasyon 
bazlı yapılacaktır. Bir organizasyon veya prova bittiğinde bu alanların havalan-
dırması yapılacak ve temizlenecektir.

• Bu alanlarda bulunan dekor, materyal, enstrüman vb. aletler düzenli olarak 
günlük ve organizasyon sonrası temizlenecektir.

• Törenler, okulların öğrenci sayılarına ve organizasyonun niteliğine göre ve 
yukarıda belirtilen kurallar göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.

• Okulun açık alanları müsaitse, yapılacak etkinlik ve organizasyonlar hava 
şartları göz önüne alınarak, yukarıdaki şartlar doğrultusunda açık havada ya-
pılacaktır.

• Kampüslerde yer alan tören komiteleri törenleri planlarken organizasyon içe-
riklerini pandemi durumunu göz önünde bulundurarak şekillendireceklerdir.

• Özellikle kampüslerde tören ve organizasyon alanlarından sorumlu temizlik 
personeli maske ve koruyucu eldiven kullanacaktır.
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2.2. SENARYO -2: 
Okullar açılır ancak bir süre sonra 

kapanarak uzaktan öğretime geçilir.

Okulların açılmasının ardından salgının hızla artması düşüncesiyle bir süre 
sonra tekrar kapanacağı senaryosudur. Bu koşulda Senaryo-1 ile eğitim fa-
aliyetlerine başlanacak olup okulların bir süre sonra kapanması durumunda 
uzaktan eğitim modeli ile ara vermeden eğitime devam edilecek şekilde hazır-
lıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız.
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UZAKTAN EĞİTİM MODELİMİZ

Uzaktan eğitim modeli, okulların kapanması süreci ile aktife geçirdiğimiz 
ERAL.TV ekranımızdan yapılacaktır. ERAL.TV’ye öğrencimiz kendilerine tanım-
lanan şifre ile giriş yapacak olup okulumuz öğrencileri dışına erişim sağlanma-
yacaktır.

• ONLINE DERS ANLATIMI: Öğrencilerin ve öğretmenin mekandan 
bağımsız olarak sanal ortamda görüntülü ve sesli yaptıkları eğitim biçimidir. 

• Öğrencilerin ve öğretmenin ERAL.TV’de buluşması için haftalık ders prog-
ramları hazırlanır.

• Öğrenciler ve öğretmenler eş zamanlı etkileşim halindedir.

• Ders akışı ve konuların işlenişi ders içinde öğretmen ve diğer öğrenciler ile 
birlikte gerçekleştirilir. 

• Ders akışı ve konuların işlenişi ders içinde öğretmen ve diğer öğrenciler ile 
birlikte gerçekleştirilir. 

• Ders akışı ve konularla ilgili anlık soru sorma ve cevap alma fırsatlarını sunar.

• Yanıtlar ve geri bildirimler eş zamanlı olarak verilir.

ERAL. TV

ONLINE DERS 
ANLATIMI

VİDEO DERS 
ANLATIMI

SORU 
ÇÖZÜMLERİ

BİLİŞİM 
GARAJI ROBOTİK 

KODLAMA
FAYDALI 
LİNKLER

ONLINE 
SINAV

ONLINE 
YABANCI DİL 

PROGRAMLARI
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• VİDEO DERS ANLATIMI: Okulumuz öğretmenleri tarafından hazır-
lanmış, sınıf seviyelerine, derslere ve konu başlıklarına göre gruplanan, öğren-
cilerin istedikleri zaman erişim sağlayabileceği sanal ortamda eğitim biçimidir. 
Öğrenciler, kendi hızlarında öğrenirler. Öz denetim becerilerinin gelişimine katkı 
sağlar. Ayrıca öğrencilerimiz izledikleri videolar ile puan biriktirmektedir. Öğ-
rencilerimiz biriken puanları ile okulumuz puan listesinde bulunan hediyeleri 
seçebilmektedir. 

• SORU ÇÖZÜMLERİ: ERAL.TV’de oluşturulan soru çözüm odaların-
da öğrencilerimiz, bireysel olarak öğretmenlerine soru gönderip yanıt aldıkları 
online soru çözüm sistemidir.

• BİLİŞİM GARAJI: Bilişim Garajı, 5-16 yaş arası çocuklarımıza ‘kodla-
ma’, ‘üç boyutlu tasarım’, ‘akıllı cihaz tasarımı ve programlama’, ‘web tasarımı’ 
ve ‘girişimcilik’ alanlarında bilgi ve beceri kazandıran bir online eğitim platfor-
mudur.

• ONLINE SINAV: ERAL.TV üzerinden öğrencilerimize belirtilen saat 
aralığında kendi şifreleri ile erişim sağlayacakları ölçme-değerlendirme sistemi-
dir. Yanıtlar dijital optik formlara işaretlenir. Sınav süresinin dolmasının ardından 
sınav sonuçları ve sınav sorularının çözümü yine ERAL.TV üzerinden açıklanır. 
Sınav sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksik konuları rehberlik servisi tarafın-
dan belirlenir ve konu eksiğine göre öğrenciler gruplandırılır. Bu gruplara online 
ders anlatım sistemi ile bu eksik konular anlatılarak öğrencilerimizin konuları 
pekiştirmesi sağlanır.  

• ONLINE YABANCI DİL PROGRAMLARI: Öğrencilerimizin İngiliz-
ce kur seviyelerine göre gruplandırılır. Var olan seviyelerini daha iyi seviyeye 
taşımaları adına okulumuz İngilizce zümresinin Cambridge Yayınları ile ortak 
hazırladığı programlar yapılır.

• FAYDALI LİNKLER: ERAL.TV ile erişim sağlayabilecekleri, okulumuz 
tarafından incelenerek eklenmiş, öğrencilerimize katkısı olacağı kanaatinde ol-
duğumuz spor, sanat, müze vb. içeriklerdir. Ayrıca öğrencilerimizin motivasyo-
nunu artırmaya yönelik ödüllü yarışmalar (satranç, bulmaca vb.)  bulunmakta-
dır. 

• DEVAMSIZLIK: Online ders anlatım sisteminde öğrencilerimize gön-
derdiğimiz haftalık ders programlarımız doğrultusunda ders başladığında öğ-
retmenimiz tarafından dijital ortamda alınan yoklama anlık olarak bilgi işlem 
sistemimize iletilir. Derse katılmayan öğrenci bilgisi velilerimize iletilir. 

• KOÇLUK SİSTEMİ: Gruplara ayrılan öğrencilere öğretmen atanır. 
Öğretmen, grubunda bulunan öğrencilerinin ödev takibi ve devamsızlık, sınav 
sonuçları, psiko-sosyal durumu, motivasyonu gibi değerlerini takip eder, veliyi 
bilgilendirir.
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2.3. Senaryo-3 
“Okullar açılmaz ve sadece uzaktan 

öğretimle devam edilir.”

Salgının şiddetle artması durumunda karşılaşabileceğimiz senaryodur. 
Bu durumda eğitimin aksaması, geleceğimizi emanet ettiğimiz yeni neslimizin 
eğitimden yoksun kalması söz konusu olmaz. Öğrenciler farklı yaş gruplarına 
göre almaları gereken eğitimden mahrum kalmaları durumunda yakın gelecek-
te fiziki etkileri olan salgından farklı türde problemlerle karşılaşılacaktır. Uzaktan 
eğitim modeli ile öğrencilerimizin hem eğitim-öğretimde hem de dijital ortamda 
sunulabilecek sosyal aktivitelerle günlerinin dolu dolu geçmesi sağlanacaktır. 
Öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde olacak olan öğrencilerimiz en yüksek 
seviyede “yeni normal” hayata alıştırılırken bir yandan da okul yaşantısından 
uzaklaştırılmayacaktır. Öğrenci-öğretmen-veli dinamikleri arasında güçlü bir 
ilişki kurmak ve öğrencilerimizi daha yüksek bir seviyeye ulaştırmak okul yöne-
timimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİ VELİOKUL YÖNETİMİ

20

ERAL OKULLARI
PANDEMi DONEMi SUREC YONETiMi



2.4. Senaryo-4 
“Eğitim yüz yüze ve uzaktan 

öğretimle birlikte yürütülür. “

Eğitimin kimi zaman yüz yüze, kimi zaman uzaktan gerçekleştirildiği se-
naryodur. Bu durumda seyrekleştirilmiş sınıf düzeni ile sınıftaki öğrencilerin bir 
kısmı okulda dersleri takip ederken diğer kısmı evde uzaktan eğitim alır. Belirli 
aralıklarda bir döngü içinde bulunulan bu modelde öğrenci açısından yüz yüze 
ve uzaktan eğitim bir arada uygulanmaktadır. İçinde bulunulan şartlara bağlı 
olarak farklı şekillerde uygulanabilir.

Dersler yüz yüze veya uzaktan eğitim modeline göre gruplandırılır ve haf-
talık ders programları oluşturulur. Müfredat uygulanırken ve ders içerikleri ha-
zırlanırken okulda olmayı gerektiren kazanımlar dikkate alınır.

Yani bir öğrenci bir gün okula gelirken, ertesi gün uzaktan eğitim almaktadır.

Yani yarım gün okulda yüz yüze eğitim, yarım gün evde uzaktan eğitim alınmaktadır.

ÖRNEK: 1

ÖRNEK: 2

1. 
Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

GRUP
1

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

GRUP 
2

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

2. 
Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

GRUP
1

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

GRUP 
2

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

OKUL GÜNÜ

SABAH ÖĞLEDEN SONRA

GRUP 
1 Okulda Eğitim Uzaktan Eğitim

GRUP 
2 Uzaktan Eğitim Okulda Eğitim
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Eğitim-öğretimin sağlıklı bir biçimde ilerleyebilmesi için öğrencilerin ruh 
sağlığı en önemli koşuldur. Bu durum pandemi sürecinde de farklılaşan ko-
şullarla aynı şekilde devam etmektedir. Rehber öğretmenlerimiz uyum süre-
ci, sosyo-duygusal destek, gelişimsel sınıf desteği, akademik destek, aile ve 
toplum çalışmaları daha önce bahsettiğimiz tüm senaryolara göre ele alarak 
düzenlemiştir. Koşulların farklılaşması ve eğitim modelinin yıl içinde değişmesi 
durumunda, sosyo-duygusal alanda alınacak tedbirlerin planlanması yapılmış-
tır. Öğrencilerin öz denetim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar planlan-
mıştır.

3. Kısım: Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik

• Öğrencilerimizde oluşabilecek kaygı durumları ile ilgili uzmanları davet ederek 
dijital ortamda seminerler verilecektir.

• Öğrencilerimizin sosyo-duygusal ihtiyaçlarına yönelik materyal ve kaynaklar 
sağlanacaktır.

• Öğrencilerimizin oluşan değişikliklere uyum sağlama becerilerinin gelişmesi-
ne destek verilecektir.

• Öğrencilerin olumlu-olumsuz tüm geri bildirimleri öğretmenleri ile paylaşılarak 
olası problemlerde ortak çözüm aranacaktır.

• Depresyon, kaygı, kayıp, korku duyan öğrencilerimize bireysel rehberlik des-
teği sağlanacaktır.

• Online ya da yüz yüze eğitim modelinde rehber öğretmenler sınıf dersleri 
yaparak sınıfın nabzını kontrol altında tutacaktır.

• Öğrencilerin yeni düzende öğrenme sorumluluklarıyla ilgili bilinçlendirme ça-
lışmaları yapılacaktır.

• Öğrencilerin okulda, okul dışında ve evde sosyal mesafe uygulamalarını etkin 
bir şekilde gerçekleştirebilmeleri ile ilgili eğitim verilecektir.

• Öğrencilerin davranış problemleri ile ilgili öğretmenlere yol göstererek rehber-
lik edilecektir.

• Öğretmenlerle işbirliği içinde öğrencilere yönelik motivasyon ve zaman yöne-
timi çalışmaları yapılacaktır.

• Velilere yönelik ilgili uzmanlarla işbirliği yapılarak bilgilendirici seminerler veri-
lecektir.
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