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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 28219185-101.01.02-E.16988740 20.11.2020
Konu : Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında  
              Yüz Yüze Eğitim

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :    a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarih ve 14430520 sayılı yazısı.
            b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 21.10.2020 tarih ve 15283407 sayılı yazısı.
            c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarih ve 16964289 sayılı yazısı.
           

Covid-19 salgını sürecinde ilgi (a) yazı ile okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada
5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı belirtilmiş olup 
ilgi (b) yazı ile de salgın dönemlerinde okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak yüz yüze eğitime 
ilişkin hususlara açıklık getirilmiştir.

İlgi (c) yazıda ise  resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim 
yoluyla devam edileceği ve resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerin; 
ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm derslerin canlı sınıf uygulamaları, TRT
EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla 
işleneceği belirtilmiştir. Ancak Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda 
resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim 
yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında;
•Haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak 

ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır.
•Okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube

tanımlamaları yapılabilecektir.
•Fiziki imkânları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin

alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir.
•Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün 

yayınlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları 
sağlanacaktır.

•Okula kayıtlı  olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları
silinmeyecek olup bu çocukların da EBA Anaokulunu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden 
yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır.

İlgi (a) ve ilgi (b) yazılardaki açıklamalar ile yukarıdaki usul ve esaslar çerçevesinde okul 
öncesi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik gerekli tedbirlerin hassasiyetle alınması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

      Ziya SELÇUK
             Bakan
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