
 

 

 
 

23 Ekim 2020 
Değerli Ortaöğretim Ebeveynleri/Velileri ve Öğrencileri, 
 
Bu yazıda, yüz yüze öğrenimden sanal öğrenime geçecek ortaöğretim ailelerine önemli bilgiler 
vereceğiz ve sanal öğrenime dört sömestrlik bu yılın ikinci sömestrinde başlamak isteyen 
öğrenciler için sanal öğrenim modelinde yapılacak değişikliklere değineceğiz. 
 
TDSB’nin Sanal Ortaöğretim Okulunda şu anda 18.000’i aşkın kayıtlı ortaöğretim öğrencisi var. 
Sistemi ciddi anlamda yeniden yapılandırmadan yeni öğrenci almamız mümkün değil. Böyle bir 
yeniden yapılandırmaysa yüz yüze öğretim yapan okullarımızı olumsuz etkileyecek ve çoğu ders 
ya daraltılmak ya da iptal edilmek zorunda kalacaktır. 
 
Nihai hedefimiz hem yüz yüze öğretim yapan okulları hem de Sanal Okulları sağlıklı bir şekilde 
devam ettirmek ve öğrencilerin ihtiyacı olan dersleri sürdürmektir. Bu nedenle, ikinci sömestrde 
sanal öğrenime geçmek isteyen öğrencilerin alacağı sanal öğrenimde değişiklikler yapacağız.  
 
Sanal Okul mevcut öğrencileriyle aynı şekilde devam edecek olmakla birlikte, ikinci 
sömestrde yüz yüze öğrenimden sanal öğrenime geçmek isteyen öğrencilere, yüz yüze 
öğretim yapan mevcut okullarında sanal bir seçenek sunulacaktır. 
 
Yüz Yüzeden Sanal Öğrenime Geçiş 
 
Yüz yüze okullara kayıtlı ve sanal modele geçmek isteyen öğrencilere, okulları ayrıntılı bilgi 
verecektir. Buna öğrencilerin ne yapmak istediklerinin sorulduğu bir form da dahildir. Bu 
değişiklik, ikinci sömestrin başında yani 23 Kasım 2020 günü yürürlüğe girecektir. 
  
Okul bazlı sanal öğrenim modeli sınıftan sınıfa değişecek olup, sanal öğrenim görmek isteyen 
öğrenci sayısı ve verilebilen dersler gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Bazen tüm sınıfı sanal 
olarak sunmayı mümkün kılacak kadar öğrenci mevcut olabilir. Bazen ise sınıfın sanal ve yüz 
yüze olarak gruplara bölünmesi gerekebilir. 
  
Önümüzdeki günlerde sanal öğrenimle ilgilenen öğrenci sayısı netleştikçe okullar modellerine son 
halini verecektir. İkinci sömestr başlamadan okulunuz detayları sizinle paylaşacaktır. Yüz yüze 
okulundaki sanal seçeneğe geçmek isteyen tüm öğrencilerin bu isteğinin yerine getirileceğini 
vurgulamak isteriz. Ancak bazı durumlarda, imkanlar ve sunulan dersler çerçevesinde o 
sömestrde istenen derslerde değişiklikler yapılması gerekebilir. 
 
Sanal Okuldan Yüz Yüze Öğrenime Geçiş 
  
Sanal Okulda kayıtlı olup yüz yüze okullarına dönmek isteyen öğrenciler, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü sömestrlerde almak istedikleri derslere yönelik bir program oluşturmanın mümkün olup 
olmadığını görmek adına, 28 Ekim 2020’ye kadar yüz yüze okullarındaki rehber öğretmenle 



 

 

 
 

temasa geçmek zorundadırlar. Program oluşturulabiliyorsa, yüz yüze okula geçiş 
gerçekleştirilecektir. Kontenjanın sınırlı olduğunu ve geçişin mümkün olamayabileceğini 
hatırlatırız. 
 
İkinci sömestrde yüz yüze okulunuza dönmek için halihazırda işlemde olan bir talebiniz varsa, bu 
talebi doğrulamak için okulunuzla lütfen yeniden iletişime geçin.  
 
Sürekli değişiklikler yaşadığımız bu dönemde, tüm ebeveynlere/velilere ve öğrencilere 
gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Bu pandemi ortamında, tüm sınıfları ve 
okulları mümkün olduğunca stabil tutmaya çalışırken öğrenci isteklerini yerine getirmek için de 
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 
 
Önümüzdeki günlerde çıkacak bu mektubun tercüme edilmiş halleri de dahil olmak üzere daha 
fazla bilgi almak için lütfen TDSB web sitesini ziyaret edin.  
 
Saygılarımla, 
 

 
Kathy Witherow 
Eğitim Geçici Direktörü 
 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School

