
Eylül 2021: Öğrencilerimize Yeniden Merhaba Diyoruz
 

 
Yüz Yüze Öğrenim mi Uzaktan Öğrenim mi? 
2021-2022 okul yılı için önemli bir karar
 
Waterloo Bölgesi Okul Kurulu (WRDSB), Eylül 2021’de öğrencilerimiz ve personelimizle
yeniden buluşmaya can atıyor. Aileler, Eylül ayında çocuklarının hangi öğrenim
yöntemini seçeceğine karar verecek. Bu önemli kararı alırken aşağıdaki bilgilerin faydalı
olacağını düşünüyoruz. Bu kararın tüm yıl için geçerli olacağını lütfen unutmayın. 
 
WRDSB olarak yüz yüze öğrenimin öğrenciler için en iyi tercih olduğuna inansak da,
içinde bulunduğumuz istisnai durum nedeniyle bazı ailelerin çocukları için uzaktan
öğrenim isteyebileceğini anlıyoruz. Eğitim Bakanlığının rehberliğinde WRDSB, Eylül
ayında okul açılırken Uzaktan Öğrenim Programını da bir seçenek olarak sunmayı
planlıyor. Bu materyali inceledikten sonra, gelecek okul yılında çocuğunuzun Uzaktan
Öğrenim Programına yazılmasını isterseniz, aşağıda bağlantısı verilen Uzaktan
Öğrenim İstek Formunu 3 Mayıs günü 16:00'a kadar doldurmalısınız. 
 
Lütfen dikkat: Uzaktan Öğrenim Programı İstek Formunu doldurmayan velilerin
çocuklarının yüz yüze öğrenimi seçtiğini varsayacak ve onları yüz yüze öğrenim
görecekleri kendi bölge veya “Magnet” programı okullarına kaydedeceğiz. Aklınıza
takılan bir şey varsa, lütfen çocuğunuzun okuluyla iletişime geçin.  

Öğrenme, İyi Oluş ve Akıl Sağlığı 



WRDSB olarak, öğrencilerin öğreniminin, iyi oluşunun ve akıl sağlığının en iyi yüz yüze
öğrenimle desteklendiğine inanıyoruz ve sizden aldığımız geri bildirimler de bu görüşü
güçlendiriyor. Öğrencilerden, ailelerden ve personelden okulların önemi ve yüz yüze
öğrenimin eşsiz faydaları hakkında çok şey duyduk. Bunlardan bazıları şöyle:

● Küçük çocukların, İngilizceyi yeni öğrenenlerin, özel eğitim ihtiyaçları olan
öğrencilerin, kendi başına çalışmakta zorlanan ve hassas öğrencilerin
ihtiyaçlarını daha iyi karşılar

● Akranların ve eğitimcilerin ilgisini görmek ve umursanmak öğrencilerin akıl
sağlığını ve iyi oluşunu destekler

● Öğrencilerde ait olma, yakınlık ve topluluk olma hislerini doğurur

Sizden aldığımız geri bildirimlere göre, yeni okul yılında öğrencilerin akıl sağlığına ve iyi
oluşuna ağırlık vermemiz çok önemli olacak. Geçtiğimiz bir yıllık süreç, öğrenciler ve
aileler için aşırı zordu. Güçlü ilişkilerin, bağlantıların ve aidiyet duygusunun sağlanması,
öğrencilerin öğrenimi açısından büyük önem taşıyacak. Öğrencilerin fark edildiklerini,
kendilerine kulak verildiğini hissettikleri ve güçlü bir aidiyet duygusu yaşadıkları güvenli,
umursayan ve kapsayıcı sınıfların ve okul topluluklarının oluşturulması personelimizin
bir numaralı önceliği olacak.

Okullarımızda Güvenli ve Sağlıklı Öğrenme Ortamları
Yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik protokollerinin uygulanması ve okullarımızın güvenli
bir şekilde faaliyet göstermesi için gereken her şeyin yapılması, WRDSB olarak çok
önem verdiğimiz bir konudur. Personelimizin, öğrencilerimizin ve ailelerimizin desteği
sayesinde okullarımızda çok az COVID-19 vakası görüldü. Waterloo Bölgesi Kamu
Sağlığı Birimi (Region of Waterloo Public Health) ile ortak çalışmamız da etkili bir
biçimde harekete geçmemize olanak tanıdı. Yerel Kamu Sağlığı Biriminin ve Eğitim
Bakanlığının rehberliğinde ve bu kurumlarla yakın iş birliği içinde, 2021-2022 okul
yılında, güvenli görüldüğü zaman, normal faaliyetlerimize dönmeyi umuyoruz.

İlköğretim Düzeyinde Yüz Yüze Öğrenim
Anaokulu ile 8. Sınıf arasındaki öğrencilerin yüz yüze öğrenim modeli, mevcut
uygulamamıza dayanacak.   

● Öğrenciler sınıf düzeninde eğitime devam edecek ve personel program
gereksinimleri doğrultusunda sınıftan sınıfa rotasyonda olacak. 

● Her derslikte/grupta ders veren, öğrencilerle iletişimde olan eğitimci sayısının
düşürülmesine odaklanmaya devam edeceğiz. 

● Gerekmesi halinde veya belli öğrencilerin sınırlı bir süreyle izole olması
gerektiğinde, uzaktan öğrenime geçişin sağlanabilmesi adına öğretmenlerin
sanal öğrenim ortamlarında (Google Classroom veya Brightspace) eğitim
sunmaya devam etmesi beklenecek.

Ortaöğretim Düzeyinde Yüz Yüze Öğrenim



Yüz yüze öğrenim, mevcut güvenlik önlemleriyle başlayacak. Okul yılının devamında,
sağlık talimatlarına tabi olarak, normal aktivitelerimize ve faaliyetlerimize yavaş yavaş
dönebilmeyi umuyoruz.

● Eylül ayında ortaöğretim okullarımızı iki sömestr düzeninde organize etmeyi
planlıyoruz. Ancak Eğitim Bakanlığının ve Kamu Sağlığı idaresinin
yönlendirmesiyle gerekirse dört sömestr düzenine geçmeye de hazır olacağız.

● Şu anda, mevcut uygulamadaki gibi öğrencilerin A ve B gruplarına ayrılacağını
ve her gün bu gruplardan sadece birinin yüz yüze eğitime geleceğini
düşünüyoruz. Şu anda günlük programı net bir şekilde paylaşamıyoruz. Ancak
gün başına tek bir öğrenim bloğuyla ilgili kaygılarınız olduğunu biliyoruz. Okul
yılına günde iki ders ve dersler arasında öğle molası düzeniyle başlamayı veya
mümkün olan en kısa sürede bu düzene geçmeyi umuyoruz. 

● Eğitim Bakanlığı ve Kamu Sağlığı idaresi gruplara ayırmanın kaldırılması,
okula her gün gelinmesi ve/veya daha normal bir programa geri dönülmesine
yeşil ışık yaktığında, bu değişiklikleri en kısa sürede hayata geçirmeye
çalışacağız.  

● Gerekmesi halinde veya belli öğrencilerin sınırlı bir süreyle izole olması
gerektiğinde, uzaktan öğrenime geçişin sağlanabilmesi adına öğretmenlerin
sanal öğrenim ortamlarını (Google Classroom veya Brightspace) etkili bir
öğretme aracı olarak kullanmaya devam etmesi beklenecek. 

Eylül Ayında Uzaktan Öğrenim Programı
WRDSB, sanal öğrenim görmek isteyen öğrencilere ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde
uzaktan programlar sunacak. Uzaktan (Remote) Öğrenim Programları, bu yıl sunulan
mesafeli (Distance) öğrenim programları temel alınarak şekillendirilecek. Ad
değişikliğinin tek nedeni, Eğitim Bakanlığının kullandığı terimle uyum sağlamaktır. Daha
çok öğrencinin yüz yüze sınıflara dönecek olması nedeniyle, 2020-2021 okul yılında
sunulan ölçekte program sunma kabiliyetimiz kısıtlı olacaktır.

İlköğretim Uzaktan Öğrenim Programı
WRDSB İlköğretim Uzaktan Öğrenim Programında (ERLP) tam gün anaokulu programı,
İngilizce programı ve temel Fransızca olacak. Nitelikli Fransızca ağırlıklı öğretmen
sayısının kısıtlı olması nedeniyle WRDSB, ERLP için Fransızca Ağırlıklı Program
sunulacağının garantisini veremiyor. Çocukları için Fransızca Ağırlıklı Program isteyen
ailelerin yüz yüze öğrenimi seçmesini öneririz. Bu yıl olduğu gibi, ERLP’de farklı
düzeydeki sınıflar bir arada öğrenim görecek. Öğrenciler, 40 dakikalık iki yemek molası
da dahil olmak üzere, 180 ile 225 dakika arasında eş zamanlı öğrenim görecek. 

Ortaöğretim Uzaktan Öğrenim Programı
WRDSB Ortaöğretim Uzaktan Öğrenim Programında (SRLP), tüm program alanlarında
her sınıf düzeyinde ders seçenekleri sınırlı olacak: yerel olarak hazırlanmış/temel
dersler, iş yerine hazırlık, pratik, koleje hazırlık, akademik ve üniversiteye hazırlık.
Ortaöğretim öğrencileri, önümüzdeki yılın ders seçimlerini zaten yapmış durumdalar.
SRLP’yi seçen öğrencilere ve ailelere yönelik olarak, öğrencilerin seçtikleri alanda



mezun olabilmek için gerek duydukları derslerin sunulması için elimizden geleni
yapacağımızı belirtmek isteriz. 

Öğrencilerin alması gereken ancak SRLP’de sunulmayan dersler olduğunda, öğrenciler
E-öğrenme dersleri kataloğundan ders seçebilecekler. SRLP’de Üstün Yetenekli
Uzmanlık Ana Dersleri (SHSM), İleri Düzey Yerleştirme (AP), Uluslararası Diploma (IB),
Entegre Sanatlar, Fransızca Ağırlıklı (Immersion)/Genişletilmiş (Extended) Fransızca
Programı veya okula özel diğer özel programlar olmayacaktır. Bu programlar sadece
yüz yüze okulda sunulacaktır. 

SRLP’de normal programımızla aynı okul takvimi ve günlük program uygulanacaktır.  Şu
an için ortaöğretim okullarımızı iki sömestr şeklinde organize etmeyi planlıyoruz, ancak
gerekirse dört sömestr düzenine geçmeye hazır olacağız. Günlük program henüz
netleşmedi. Netleştiğinde, tüm okul yılı boyunca geçerli olacaktır.

Özel Eğitim, Özel Program Sınıfları ve IEP’ler
Bu yılki deneyimimiz, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler, özellikle de birleşik
sınıflardaki ve alternatif eğitim programlarındaki öğrenciler için yüz yüze eğitimin en
destekleyici tercih olduğunu gösterdi. Bu nedenle 2021-2022 okul yılında, birleşik
sınıflar ve alternatif eğitim programları yüz yüze öğrenime dönecek.

Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için gerekli düzenlemeler ve değişiklikler
yapılmaya devam edilecek ve öğrencinin Bireysel Eğitim Planındaki (IEP) alternatif
programların verilmesi sürdürülecek.

Karar Aşamasında Ailelere Destek
Ailelerin çocuklarının öğrenmesini, akıl sağlığını ve iyi oluşunu en iyi şekilde
desteklemeye odaklanması önemlidir. Çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Bu önemli
bir karar. O nedenle bu konuyu çocuğunuzla, çocuğunuzun öğretmenleriyle veya destek
personeliyle konuşmanızı öneririz. Alınacak bu kararın, tüm okul yılı için bağlayıcı
olacağını hatırlatırız. Şu kaynağa bakınız: Karar aşamasında ailelere destek olacak
ekstra bilgiler. Aklınıza takılan bir şey olursa, çocuğunuzun okuluyla iletişime geçmenizi
yeniden hatırlatırız.  

Uzaktan Öğrenim Programı Seçimi
2021-2022 okul yılında çocuğunun WRDSB Uzaktan Öğrenim Programına gitmesini
isteyen ebeveynler veya veliler, çocuklarının her biri için ayrı bir Uzaktan Öğrenim
Programı İstek Formu doldurmak zorundadır. Çocuklarının Uzaktan Öğrenim
Programına kaydedilmesini isteyen ebeveynlerin/velilerin, formu 3 Mayıs 2021, saat
16.00’ya kadar doldurmasını rica ediyoruz.  

Uzaktan Öğrenim İstek Formunu Görüntüleyin

Bu kararın tüm yıl için geçerli olacağını ebeveynlere hatırlatırız. Uzaktan Öğrenim
Programı İstek Formunu doldurmayan ebeveynlerin çocuklarının yüz yüze öğrenimi
seçtiğini varsayacak ve onları yüz yüze öğrenim görecekleri kendi bölge veya “Magnet”

https://www.wrdsb.ca/learning/programs/secondary-school-information/e-learning/
https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf
https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf
https://remotelearning.wrdsb.ca/


programı okullarına kaydedeceğiz. Bazı ailelerin bu kararı şimdi almakta
zorlanabileceğini biliyoruz. Ancak okullarımız ve programlarımız için gereken kaynakları
ve personeli ayarlayabilmek adına zamana ihtiyacımız var.
 
Hazırlanmamıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Çocuklarınızı, Eylül 2021’de
güvenli, umursayan ve kapsayıcı sınıflarımızda görmeye hazırız.


