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Değerli Velilerimiz,
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid–19 salgınının, yaşamımızı derinden
sarstığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Ancak eğitim, ertelenecek ya da
bir dönem için de olsa boş verilecek bir oluşum değildir.
Çocuklarımızın geleceğini doğru planlamak ve her olasılığı göz önünde
bulundurmak bizim birincil görevimizdir.
Bu kapsamda Özel Naci Akdoğan Koleji, misyonu ve ilkeleri
çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin bu alandaki değişimlere ve zorlu şartlara
uyarlanabilen, farklı olasılıklara imkân sağlayan esnek bir yapıya öncelik vermiştir.
2020 – 2021 Öğretim yılına yönelik planlamalarımızı şekillendirirken öğrencilerimiz ve
çalışanlarımız için sağlık güvenliği ile ilgili önlemlerin üst düzeyde uygulanması, her türlü olasılığa
uygun eğitim süreçlerinin bir arada yürütülmesi için gerekli strateji, tasarım ve altyapı
çalışmalarının tasarlanması önceliğimiz oldu..
2020 – 2021 Eğitim-Öğretim Yılı planlarımızda yer alan tüm hazırlık çalışmaları, üç farklı
senaryoya göre uygulanmıştır:
1-Okulların “pandemi dönemindeki" koşullarında açık olacaǧı yüz yüze eğitim modeli
2- Hibrit eǧitim modeli
3- Uzaktan eğitim modeli
Bu senaryolara uygun akademik programlar oluşturulmuş ve bu senaryolar arasında dönemsel
geçişler olabileceği olasılığı değerlendirilerek esnek ve uyarlanabilir bir yapı içinde tasarlanmıştır.
Bu süreçte T.C. Saǧlık Bakanlıǧı ve T.C. Milli Eǧitim Bakanlıklarının alabilecekleri farklı kararlar
doğrultusunda, olası değişiklikler hızla eylem planlarımıza yansıtılacaktır.
Değerli Velilerimiz, mart ayından bu yana yaşadığımız kriz dönemini; öğretmenlerimizin özverili
çalışmaları, öğrencilerimizin ve sizlerin çabaları ile sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüze inancım
tamdır. Unutmayalım ki kriz dönemleri bizlere büyük tecrübeler kazandırır. Kazandığımız bu
tecrübelerin ışığında ve sizlerin desteğiyle önümüzdeki zorlu süreci de en sağlıklı şekilde
yürüteceğimize yürekten inanıyoruz.
Saygılarımla,
Hande ÖZCAN
Kolej Müdürü
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NAK’TA OKULA DÖNÜŞ
İçinde bulunduğumuz sürecin
zorunlulukları gereği okulun açılışıyla ilgili yeni
yöntem ve teknikler belirlemiş bulunmaktayız.
Bu doğrultuda çalışanlarımıza ve velilerimize
konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır
ve yapılmaya da devam edilecektir.
Salgın yönetimi konusunda sağlıklı ve doğru bir yol kat etmek için hepimiz
kendi üzerimize düşen görevleri layığıyla yerine getirmek zorundayız.
Bireysel olarak her birimiz, genel kurallara uygun davrandığımız zaman
aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmayacaktır.
Özel Naci Akdoğan Koleji olarak oldukça zorlu koşulların söz konusu olduğu
bu dönemde, değişen koşullara uyum sağlamak, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
yönergeleri doğrultusunda yeni bir çalışma programı ve yeni bir eğitimöğretim anlayışı oluşturmak ve bunu en elverişli şekilde uygulamak
konusunda kararlıyız.
Çocuklarınız, bizim de çocuklarımız. Onların sağlığı, eğitimi ve geleceği
hepimizin birincil sorumluluğu. Okulumuzu güvenli bir buluşma noktası haline
getirmek amacıyla yeni öğretim yılına yönelik farklı senaryoları göz önünde
bulundurarak hazırladığımız bu detaylı “OKULA DÖNÜŞ” planları, bu
doküman içinde özetlenmiştir.
Konuyla ilgili soru ve önerileriniz için rehberlik@nak.k12.tr adresi aracılığı ile
bizimle iletişime geçmenizi önemle rica ederiz.
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Okula Dönüş Senaryoları
T. C. Saǧlık Bakanlıǧı,
T. C. Milli Eǧitim Bakanlıǧı
ve Özel Ü.Naci Akdoğan Koleji Pandemi Kurulu kararları doǧrultusunda

OKULLAR AÇIK EĞİTİM MODELİ
Öǧrencilerin tamamı, derslere okula gelerek,
sınıflarında katılır. Bu kapsamda
aşaǧıda belirtilen düzenlemeler
dikkate alınır.
Fiziksel mesafe
Hijyen & dezenfeksiyon
Yemekhane “yeni düzenlemeler”
Ulaşım "yeni düzenlemeler”
Veli görüşmeleri "çevrim içi/online”
Belli kişi sayısının üstündeki etkinlikler "çevrim içi/online”

HİBRİT EĞİTİM MODELİ
Öǧrencilerin yarısı derslere, okula gelerek
sınıflarında katılır. Öǧrencilerin diǧer
yarısı derslere, evlerinden "uzaktan
erişim” yolu ile katılır.Öǧrencilerin
rolleri dönüşümlü olarak deǧişir (günlük & haftalık).

UZAKTAN EĞİTİM MODELİ
Öǧrencilerin
tamamı derslere, evlerinden
"uzaktan erişim” yolu ile katılır.
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OKULLAR AÇIK EĞİTİM MODELİ
*Yüz yüze eğitim modelidir. Öğrencilerin tamamı okula
gelerek derslere katılır.
*Bu eğitim modelinde aşağıdaki kurallara uymak
zorunludur.
-Sosyal mesafe
-Temizlik ve hijyen
-Toplu etkinliklerden kaçınma
-Sınıflarda yeni normale uygun düzenlemeler
-Yemekhanede yeni normale uygun düzenlemeler
-Servislerde yeni normale uygun düzenlemeler
-Veli görüşmelerinin çevrim içi yapılması

6

HİBRİT EĞİTİM MODELİ
Öğretimin kimi zaman yüz yüze kimi zaman da
uzaktan gerçekleştiği eğitim modelidir. Bu eğitim
modeli içinde, değişen şartlara bağlı olarak farklı
eğitim modelleri uygulanabilir.
Bu durumda öğretmenlerin okulda, öğrencilerin ise
bir kısmının okulda, bir kısmının evde olduğu bir
sistem uygulanır. Buna göre öğrencilerin bir kısmı
sınıfta eş zamanlı olarak dersleri takip ederken evde
bulunanlar, sınıfa video konferans sistemi ile (zoom
üzerinden) bağlanarak dersleri takip ederler.
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NAK’ta planlanan HİBRİT EĞİTİM MODELİ
uygulamasına ait farklı programlar aşağıda gösterildiği
gibi düzenlenmiştir:
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UZAKTAN EĞİTİM MODELİ
Bu üçüncü senaryo, içinde bulunduğumuz sürecin
olası bir zorunluluğu durumunda okulların kapalı
olması durumu üzerine kurulur. Bu eğitim modeli,
ülke genelindeki genel politikaya uygun olarak
okulların kapalı olduğu, öğrenciler ve/veya
öǧretmenlerin evde olduǧu, eǧitim öǧretimin uzaktan
devam ettiǧi, akademik sürecin tamamının tüm
öǧrenciler için uzaktan, okul dışından
gerçekleştirildiği bir eğitim şeklidir.
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Senkron Öğrenme
Öğretim süreci, öğrenci ve öğretmenin eş zamanlı
olarak katılım sağlayacağı biçimde sınıfta yüz yüze
ya da çevrimiçi olarak gerçekleştirilir.
Öğrenciler, öğretmen ve diğer öğrenciler ile eş
zamanlı olarak etkileşim halindedir.
Ders akıcı ve konuların işlenişi ders içinde öğretmen
ve diğer öğrenciler ile birlikte gerçekleştirilir.
Ders materyallerine odaklanmak için belirlenmiş daha
uygun zaman seçenekleri sunar.
Bir araya gelinecek zamanlar, önceden belirlenmiştir.
Öğretmen ve sınıf arkadaşları ile daha fazla etkileşim
gerçekleşir.
Ders ve konularla ilgili anlık soru sorma ve cevap
alma fırsatlarını sunar.
Yanıtlar ve geri bildirimler eş zamanlı olarak verilir.
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Asenkron Öğrenme
Akademik süreçler, öğrencilerin farklı zamanlarda /eş
zamanlı olmayan bir şekilde, öğretmenler tarafından
tasarlanmış içeriklere erişim sağlayacağı ve kendi
hızlarında ilerleyebileceği şekilde gerçekleştirilir.
Öğrenciler, kendi hızlarında öğrenirler.
Ders ve konuların işlenişi, öğrencilerin kendi kendine
öğrenme yeteneğini ve öz denetim becerilerini
kullanmasını gerektirir.
Ders materyallerine odaklanmak için daha fazla zaman
sunar.
Zamanlama konusunda esnek fırsatlar sunar.
Öğretmen ve sınıf arkadaşları ile daha az etkileşim
gerçekleşir.
Ders ve konularla ilgili anlık soru sorma ve cevap alma
fırsatları sınırlıdır.
Yanıtlar ve geri bildirimler eş zamanlı olmayan bir
şekilde verilir.
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GENEL KURALLAR
Pandemi sürecini doğru değerlendirmek, gerekli önlemleri almak,
bunların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek amacıyla OKUL
PANDEMİ KURULU oluşturulmuştur.
COVİD-19 belirtilerini taşıdığı düşünülen bir personelin ya da
öğrencinin tespiti halinde kullanılmak üzere revirin hemen yanında
bir İZOLASYON ODASI hazırlanmıştır.
Yeni öğretim yılı başlamadan önce okulun tüm bölümleri hijyen
kurallarına uygun olarak dezenfekte edilmiştir. Pandemi süresince
tüm okul alanları, planlanan doğrultuda düzenli olarak dezenfekte
edilecektir.
Tüm dezenfeksiyon işlemleri ile bu işlemlerde kullanılan malzemeler
kayıt altına alınacaktır.
Okul personeli, mesai saatlerinde mücbir sebepler dışında okul
dışına çıkmayacaktır.
Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler, kullanım öncesinde
mutlaka dezenfekte edilecektir.
Okul giriş çıkışlarına dezenfektan paspasları yerleştirilmiştir.
Tüm öğrenci ve çalışanlarımız okul içinde maske takmak zorundadır.
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Her ders bitiminde sınıflar havalandırılacaktır.
Sınıf, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanlarında sosyal mesafe
EN AZ 1,5 METRE olacak şekilde düzenlenmiştir.
Personelimiz, öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimizin görebileceği yerlere
konuyla ilgili bilgilendirme afişleri asılmıştır.
Yeni öğretim yılı için velilere özel hazırlanan bu kitapçık ile
“BİLGİLENDİRME FORMU ve TAAHHÜTNAME” iki nüsha halinde
velilerimize imzalatılacak ve bir nüshası kendilerinde kalacaktır.
Okul personeli el hijyeni ve sosyal mesafe konusunda
bilgilendirilecektir.
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda belirlenen el yıkama
prosedürüne uyulacaktır. Hijyen için gerekli malzemeler daima hazır
bulundurulacaktır. (Sabun, dezenfektan dispenserleri vb.)
Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi
COVİD-19 belirtileri olan ya da COVİD-19 tanısı konan, temaslısı olan
kişiler bulunması durumunda okula acilen bilgi verilmesi ve ilgili
öğrencinin okula gönderilmemesi zorunludur.
Ortak alanlarda maske, eldiven gibi malzemelerin atılabileceği atık
kutuları bulundurulacak ve mutlaka bu kutulara atılacaktır.
Okul girişine dezenfektan stantları konulmuştur.
Pandemi süresince toplantılar, seminerler ve veli organizasyonları
çevrim içi olarak yapılacaktır. Gerekli olduğu takdirde küçük gruplar
oluşturularak yüz yüze görüşmeler yapılacaktır.
Okul içi ortak kullanım alanlarında ve okul bahçesinde sosyal mesafeyi
belirleyen işaretler konulmuştur.
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OKULUMUZDA GİRİŞ - ÇIKIŞLARA YÖNELİK ÖNLEMLER
Zorunlu haller dışında velilerimiz okul binalarına giriş yapamayacaktır.
Gerekli olduğu takdirde randevu sistemiyle ve ancak maske takarak,
sosyal mesafe kurallarına uyarak velilerle veli görüşme alanında
görüşme yapılabilecektir.
Öğrencilerimiz, okul giriş-çıkış saatlerinde, her gün aynı veli tarafından
alınıp bırakılacaktır. Mümkünse 65 yaş üstü büyükanne veya büyükbaba
gibi kişiler ya da kronik hastalığı olan kişiler bu görevi üstlenmeyecektir.
Velilerimizin öğrencileri okula bırakma ve okuldan alma esnasında
maske takması ve sosyal mesafeye uyması zorunludur.
Riskleri en başından engellemek esastır. Bu nedenle giriş kapılarında
öğrencilerin ateşleri ölçülmektedir.
Okul binasına ziyaretçi kabul edilmeyecek, kurye, kargo görevlisi vb.
kişiler okula alınmayacak, teslimatlar kapıda yapılacaktır.
Giriş kapısından başlayarak okulun her noktasına belirli aralıklarla
dezenfektan dispenserleri konulmuştur.
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TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON KURALLARI
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda temizlik ve
dezenfeksiyon planlamaları yapılmıştır.
El temasının çok olduğu ortak alanlar, (sıra, merdiven kollukları,
tuvaletler vb.)temizlik personelimiz tarafından her teneffüs sonrası
dezenfekte edilecektir.
*Sınıflardaki doğal havalandırmanın düzenli yapılmasına dikkat
edilecektir.
Ortak alanlardaki sosyal mesafe işaretlemelerine uygun davranılacak,
nöbetçi öğretmen konunun hassasiyetle üzerinde duracaktır.
Öğrenme materyallerinin hijyeni, bir sonraki grubun kullanımından
önce sağlanacaktır.
Çöp kutuları kapalı tutulacak ve mutlaka pedallı olacaktır.
Her gün sonunda okulumuzun tüm bölümlerinde genel temizlik
yapılacak ve Sağlık Bakanlığı onaylı materyal ve cihazlarla dezenfekte
edilmektedir.
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SAĞLIK VE GÜVENLİK KURALLARI
Okula gelmeden önce veli tarafından, okul girişinde ise güvenlik
tarafından öğrencilerin ateş ölçümleri yapılacaktır.
Servis kullanan öğrencilerin ateşleri servis görevlisi tarafından
ölçülecek, her durumda 37,5 ve üzeri ateşi bulunan öğrencilerimiz
velilerine teslim edilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
Böyle bir durumda veli tarafından hasta muayene sonuç raporu
ivedilikle okul idaresine teslim edilecektir.
Solunum yolu veya diğer bulaşıcı hastalık geçirmiş olan
öğrencilerimiz, okula ancak hekim raporu ile kabul edilir.
Okul saatlerinde hastalık belirtisi gösteren öğrencilerimiz, izolasyon
odasına alınarak en kısa sürede veli bilgilendirilecek ve öğrenci, velisi
tarafından alınana dek izolasyon odasında bekletilecektir.
Okul çantaları, okul girişinde dezenfektan makinesiyle dezenfekte
edilecektir. Ancak öğrencilerimizin kişisel materyallerini sıklıkla
temizlemelerini de önemle rica ederiz.
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EĞİTİM ALANLARINDA ALINAN ÖNLEMLER VE KURALLAR
Tüm öğrenciler ve çalışanlar kişisel hijyenlerini sağlamakla
yükümlüdür. Bununla birlikte kişisel hijyen ve el yıkama eğitimleri
sıklıkla tekrar edilecektir.
Ders araç ve gereçleri ortak kullanılmayacak, öğrenciler arası kitap,
kalem gibi kişisel malzeme ve yiyecek alışverişi yapılmayacaktır.
Ders esnasında öğretmen ile öğrenciler arasında EN AZ 1,5 METRE
mesafe olacak şekilde oturma düzeni sağlanacak ve mutlaka maske
takılacaktır.
Öğrencilerin kişisel oturma yerleri belirlenecek, isimleri yazılarak
değişiklik yapmamaları sağlanacaktır.
Damlacık oluşturması nedeniyle yüksek sesle yapılan etkinlikler, sınıf
içinde yapılmayacaktır.
Ortak kullanım alanlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve doğal
havalandırma sağlanacaktır.
Sınıfa giriş çıkışlarda sosyal mesafeye uygun olarak hareket
edilmesinden sınıf öğretmenleri ve nöbetçi öğretmenler sorumlu
olacaktır.
Sınıf dışındaki ortak kullanım alanları nın(kantin, yemekhane, spor
salonu vb.) az sayıda kişi tarafından sosyal mesafe kuralları
doğrultusunda kullanılmasına dikkat edilecektir.
Pandemi süresince okul dışı geziler ve dışarıdan konuk kabul edilerek
planlanan etkinlikler yapılmayacaktır.
Gerekli görüldüğü takdirde etkinliklerin kurallar çerçevesinde ve açık
havada yapılması sağlanacaktır.
Öğrenciler gruplara ayrılacak, teneffüslerde her grup kendileri için
belirlenmiş olan oyun ve etkinlik alanlarını kullanacaktır.
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ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER
VE DİĞER ÇALIŞANLARA YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER
Öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlarımız, COVİD-19 ‘un bulaşma yolları
ve ondan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmiştir.
Okul açıldıktan sonra ilk hafta öğrencilere COVİD-19 ‘un bulaşma yolları
ve ondan korunma yöntemleri konusunda bilgi verilecektir.
Çalışanların okula her girişte ateş ölçümleri yapılmaktadır. Bu ateş
ölçümlerinde yüksek ateşli olduğu tespit edilen bir çalışanımız olduğu
takdirde çalışanımız, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek muayene sonuç
raporu takibi yapılacaktır.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri gösteren,
COVİD 19 tanısı konan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ve
çalışanlar tıbbi maske takılarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
Hasta kişi gönderildikten sonra temas etmiş olabileceği oda, alan, sınıf
havalandırılacak, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilecektir.
Öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar, kuralına uygun maske takmak,
maske nemlendiğinde ya da kirlendiğinde yenisiyle değiştirmekle
yükümlüdür. Maske değiştirmeden hemen önce ellerin yıkanmasına ve
el antiseptiği kullanılmasına özen gösterilecektir.
Öğrencilerle 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer
çalışanların tıbbi maskeye ek olarak siperlik kullanması sağlanacaktır.
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YEMEKHANE KURALLARI
Yemekhane görevlileri hijyen kurallarına uygun olarak davranacak ve
kişisel hijyen kurallarına (bone, maske, dirseklik, eldiven, siperlik gibi)
uyacaktır.
Yemekhane girişlerinde el antiseptiği bulunacaktır.
Öğrencilerin yemek öncesinde hijyen kurallarına uygun olarak el
yıkamaları sağlanacaktır.
Yemekhanedeki masa ve sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak düzenlenecek ve öğrencilerin oturma yerleri sabit olarak belirlenip
kendi yerlerine oturmaları sağlanacaktır.
Tek kullanımlık bardak, çatal kaşık, tuz ve baharat kullanılacaktır.
Masada yeme içme dışında maske takılacaktır.
Yemekhane her kullanım sonrasında havalandırılıp temizlenecek ve bir
sonraki kullanıma hazır hale getirilecektir.
Öğrenciler yemekhaneyi, önceden belirlenen saat aralıklarında dönüşümlü
olarak kendilerine ayrılan zaman diliminde kullanacaklardır.
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SERVİS ARAÇLARINDAKİ KURALLAR
Servis elemanları kurum tarafından COVİD-19 ile ilgili bilgilendirilmiştir.
Servis araçlarına binmeden önce öğrencinin ateşi ölçülecek olası bir kuşkulu
durumda velisine bilgi verilerek, öğrenci servise alınmayacaktır.
Araç girişlerinde el antiseptiği bulundurulacaktır.
Araç içerisinde maske takmak zorunludur.
Servis şoförlerinin ve görevlilerin hijyen kurallarına uygun olarak hareket
etmeleri ve mutlaka tıbbi maske takmaları sağlanacaktır.
COVİD-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar, araç içinde görünür bir yere
asılacak ve görevli tarfından kuralların uygulanmasının takibi yapılacaktır.
Öğrencilerin araç içinde sabit oturma yerleri belirlenecek ve her zaman aynı
yere oturmaları sağlanacaktır.
Araç ve araç içindeki sık temas edilen yerlerin günlük temizlikleri düzenli olarak
yapılacaktır.
Araç içinde damlacık yaymayı engellemek için yüksek sesle sohbet etmek,
yiyecek ve içecek tüketmek yasaktır.
Araçtaki havalandırma sistemleri kullanılmayacaktır.
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HAVUZ VE SPOR TESİSİ KURALLARI
Spor salonu ve havuz gibi alanlarda, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanan “COVİD-19 Kapsamında Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde
Alınması Gereken Önlemler” doğrultusunda hareket edilecek ve hijyen,
sosyal mesafenin korunması ile ilgili önlemlere uyulacaktır.
Koşullar elverdiği sürece Beden Eğitimi ve oyun ders etkinlikleri, okul
bahçesinde, açık alanda gerçekleştirilecektir.
Öğrenciler, spor salonunda kullanmak üzere yedek spor ayakkabı getirecek
ve dışarıda giydiği ayakkabı ya da botla salona girmeyecektir.
Havuz ve spor salonu kullanımları ile ilgili planlama daha sonra sizlerle
paylaşılacaktır.
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OKULUMUZ AÇIK VE KAPALI ALANLARINDA KULLANILAN
COVİD-19 UYARILARI

23

OKULUMUZ AÇIK VE KAPALI ALANLARINDA KULLANILAN
COVİD-19 UYARILARI
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