Eş Zamanlı (Canlı, İnteraktif) Öğrenimin
Asgari Şartlarından Muaf Tutulma Talebi
Eş Zamanlı (Canlı, İnteraktif) Öğrenimin Asgari Şartlarından Muaf Tutulma Talebi
Eğitim Bakanlığı, yayınladığı 164 sayılı Politika/Program Bildirisi ile uzaktan öğrenim şartları
konusunda okul kurullarına yol göstermiştir. Bu şartlar arasında, uzaktan öğrenim gören
öğrencilerin eş zamanlı (canlı, interaktif) öğrenimin asgari şartlarından muaf tutulma başvurusu
yapabilmesini sağlayacak bir sistemin okul kurulları tarafından geliştirilmesi de vardır (aşağıdaki
tabloya bakın). Eş zamanlı (canlı, interaktif) öğrenimin asgari şartlarından muaf tutulmak için
Okul Müfettişine (veya onun atadığı kişiye) yapılacak bireysel başvurular, çevrimiçi form
doldurularak ya da basılı form evde eğitim birimine teslim edilerek gerçekleştirilecektir. Akabinde
müfettişler (veya onların atadığı kişiler) tüm başvuruları inceleyecek, muafiyet başvuruları
hakkında tek tek karar verecek ve bu kararı ilgililere yazılı olarak bildirecektir. Onaylanan
muafiyetler, öğrencinin Ontario Öğrenci Siciline işlenecektir. Artık başvuru sahipleri, önceden
onaylanmış mevcut muafiyet taleplerini uzatabilirler veya 2020/2021 okul yılının sonuna denk
gelen bir uzatma tarihi seçebilirler.

Sınıfa Göre Eş Zamanlı (Canlı, İnteraktif) Öğrenimden Beklentiler
Şube

Öğrenci Sınıfı

İlköğretim

Anaokulu
1-3. Sınıf
4-8. Sınıf
9-12. Sınıf

Ortaöğretim

Eş Zamanlı (Canlı, İnteraktif)
Öğrenimin Günlük Asgari Şartı*
180 dakika
225 dakika
225 dakika
75 dakikalık her ders süresi için 60’ar
dakika** ya da tam ders programı için
günde 225 dakika (hangisi daha uzunsa)

* Eş zamanlı olmayan (bağımsız) öğrenim süresine ek olarak.
** 75 dakika olmayan süreler için eş zamanlı (canlı, interaktif) öğrenim süresi şartı, bu oranı yansıtacak
şekilde ayarlanmalıdır.

Eş zamanlı (canlı, interaktif) öğrenimden muafiyet başvurusu ebeveynler/veliler ya da 18
yaşında veya daha büyük öğrenciler ya da 16 veya 17 yaşında olup ebeveyn denetiminden
çıkmış öğrenciler tarafından yapılabilir. 164 sayılı Politika/Program Bildirisi uyarınca, bu form,
TDSB’nin sanal öğrenime (ör. TDSB Sanal Okul, ortaöğretim evde eğitim Sanal Öğrenim
Seçeneği, Öğrenim Ağı Sanal Öğrenim Merkezi ve Uyarlanmış Fiziksel Okul Günü Modeline
kayıtlı ortaöğretim öğrencileri) kayıtlı öğrenciler için geçerlidir. Bu muafiyet sistemi, fiziksel (yüz
yüze) öğrenim görmeyi seçen ilköğretim öğrencileri ve evde öğrenimi seçmiş öğrenciler için
geçerli değildir. Muafiyet isteyen her öğrenci için ayrı bir başvuru yapılmalıdır.
Uyarlanmış Fiziksel Okul Günü Modeline kayıtlı ortaöğretim öğrencileri için eş zamanlı (canlı,
interaktif) öğrenimin asgari şartlarından muafiyet, okul gününün yalnızca çevrimiçi eş zamanlı
(canlı, interaktif) bölümü için geçerlidir. Uyarlanmış Fiziksel Okul Günü Modelinin yüz yüze
bölümü için muafiyet yoktur. Bu modelin sınıfta gerçekleşen fiziksel öğrenim bölümünde tüm
ortaöğretim öğrencileri için devam zorunluluğu vardır.

Eğitime anlamlı erişimi desteklemek için, tüm muaf öğrenciler için öğrenime alternatif
yaklaşımlar izlenecektir. Muaf öğrencilere, 300 dakikalık eğitim gününe uygun olarak günlük bir
program veya zaman çizelgesi verilecektir.
Muaf Öğrenciler için Beklentiler








Günlük Program: Muaf öğrenciler, öğretmenleri tarafından temin edilen 300 dakikalık
eğitim gününe uygun günlük programa veya zaman çizelgesine uymak zorundadırlar. Bu
bağlamda öğrencilerin, Brightspace’teki veya Google Classroom’daki sınıf öğretmeninin
verdiği ödevlere kendi başlarına erişip ödevleri yapmaları gerekir. Geçerli bir gerekçe
varsa ve özel eğitim ihtiyaçları, tıbbi nedenler ve diğer nedenler (duyusal, görme
duyusuyla ilgili, gözle görünür veya görünmez engellilik, gelişimsel nedenler, ruh sağlığı,
travma, din/inanç, ailevi nedenler vb.) söz konusuysa Brightspace veya Google
Classroom dışında bir yöntem kararlaştırılabilir. Öğretmenler, spesifik bir öğrenim
programına kayıtlı öğrencilere uyguladıkları günlük programı veya zaman çizelgesini
aynı şekilde uygulayacak olsa da, eş zamanlı olmayan (bağımsız) öğrenime katılımlarını
denetlemek muaf tutulmuş öğrencilerin kendi sorumluluğunda olacaktır.
Öğrenim Materyalleri: Öğrenciler, Ontario müfredatının tümünden sorumlu olacak ve
öğretmenin sınıf için belirlediği beklentileri karşılamaları gerekecektir. Öğrenim
materyalleri, Brightspace Learning Management System, Google Classroom ya da
öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumuna göre mutabık kalınan diğer bir yöntem (ör. telefon
konferansı, e-posta) üzerinden sunulacaktır.
Günlük Yoklama: TDSB’nin ilköğretim ve ortaöğretim yoklama prosedürlerine uygun
olarak tüm muaf öğrenciler için ilköğretim düzeyinde günde iki kez, ortaöğretim
düzeyinde ise her derste yoklama yapılacaktır. Eş zamanlı (canlı, interaktif) öğrenimin
asgari şartlarından kısmen veya tamamen muaf tutulan öğrencilerin yoklama
prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir. Eş zamanlı (canlı, interaktif)
öğrenimin asgari şartlarından tam muafiyet söz konusu olduğunda, öğretmenler kendi
mesleki görüşlerine göre hareket edecek ve iletişimi korumak için öğrencilerle ve onların
ebeveynleriyle/velileriyle işbirliği yapacaktır.
o Kısmi Muafiyet TDSB’nin ilköğretim ve ortaöğretim yoklama prosedürlerine uygun
olarak ilköğretim düzeyinde günde iki kez, ortaöğretim düzeyinde ise her derste
yoklama alınacaktır.
o Tam Muafiyet Salı (Pazartesi ve Salı için) ve Cuma (Çarşamba—Cuma arası
için) günleri olmak üzere haftada iki kez yoklama alınacaktır. Tam muaf
öğrenciler, öğretmenleriyle şu yöntemlerden birini veya daha fazlasını kullanarak
iletişimde olduklarında mevcut sayılacaktır: haftada en bir kez ödev teslimi,
telefon konferansı ya da Brightspace, Google Classroom, e-posta gibi diğer
iletişim yöntemleri.
Değerlendirme, Ölçüm ve Raporlama: Büyüyen Başarı:Ontario Okullarında
Değerlendirme, Ölçüm ve Raporlama (2010) politikası, eş zamanlı (canlı, interaktif)
öğrenimin asgari şartlarından muaf tutulması onaylanmış tüm TDSB öğrencileri için
geçerli olmaya devam etmekle birlikte, Büyüyen Başarı:Sınıf 1—8 için Matematik
Dersine İlişkin Ek, 2020 belgesi, 1’inci Sınıftan 8’inci Sınıfa kadar matematik dersleri için

eyalet rapor kartının doldurulmasına ilişkin talimatların yerini alacaktır. Öğretmenler, her
öğrenim programının başında, değerlendirme beklentilerini öğrencilere net bir biçimde
açıklayacaktır. Bu beklentiler, Brightspace ya da Google Classroom (hangisi geçerliyse)
dahilindeki Değerlendirme ve Ölçüm klasöründe yayınlanacaktır. Öğretmenler, İngilizce
ve Fransızcayı İkinci Dil olarak öğrenenler ve özel eğitim ihtiyaçları olan Bireysel Eğitim
Planlı (IEP) öğrenciler de dahil tüm öğrencilere farklı ihtiyaçlarına göre destek vermeye
devam edecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları öğrenim programını veya dersi başarıyla
tamamlamak için gerekli olan ödevleri ve değerlendirmeleri Brightspace’de ya da Google
Classroom’da yapacak ve gönderecektir.
Eş Zamanlı (Canlı, İnteraktif) Öğrenim Muafiyet Talepleri
Muafiyetlerle öğrencilere farklı yollar sunulmasında amaç, okul topluluklarının farklı ihtiyaçlarına
esnek çözümler getirilebilmesi ve TDSB personelinin, öğrencilerin ve ailelerin genel ruh
sağlığının ve refahlarının daha fazla desteklenmesidir. Eş zamanlı (canlı, interaktif) öğrenim
muafiyetleri öğrencilere bir miktar esneklik sağlasa da, muaf öğrencilerin her gün sorumlu
oldukları eş zamanlı olmayan (bağımsız) öğrenime daha fazla zaman ayırması
gerekir. Öğretmenin mesleki görüşüne bağlı olmak kaydıyla; önceden kaydedilmiş video
derslerini izlemek, verilen ödevleri yapmak ya da çevrimiçi tartışma panolarına katkıda
bulunmak eş zamanlı olmayan öğrenime dahildir. Bazı durumlarda eş zamanlı olmayan
(bağımsız) öğrenim, e-posta ya da telefon görüşmesi yoluyla sunulabilir.
Öğrencilerin sınıf öğretmeniyle iletişimi koparmaması, verilen eğitim ve değerlendirme ödevlerini
yapması eş zamanlı (canlı, interaktif) öğrenim muafiyetinin çok önemli bir parçasıdır. Zorunlu
okul yaşına gelmiş öğrenciler için Eğitim Yasası uyarınca devam zorunluluğu
vardır. Öğrencilerin başarılı olma şansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla öğrenci
devamsızlıkları, TDSB’in P085 Numaralı Politika - Öğrenci Devamlılığı ve Güvenli Ulaşım adlı
belgesinde özetlenen Eğitim Bakanlığının ilgili politikaları, Eğitim Bakanlığının İlköğretim ve
Ortaöğretim Okulları için Kayıt Sicil Talimatları belgesi ve Eğitim Yasası uyarınca işlem
görecektir. Dolayısıyla, destekleyici bir belge olmaksızın 15 okul günü üst üste devamsızlık
yapan bir öğrenci, devam sicilinden silinebilir.
Zorunlu devam, ödev yapma ve değerlendirme beklentilerinin karşılanmaması, eş zamanlı
(canlı, interaktif) öğrenimden muafiyetin asgari şartlarına aykırı olup, nispeten TDSB Evde
Öğrenim Politikası’nda özetlenen evde öğrenime daha uygundur. Çocuğuna evde eğitim
vermek isteyen ebeveynler/veliler, Evde Öğrenim Niyeti Bildirimi (Form 553A) belgesini
doldurup bağlı oldukları Okul Müfettişine vermelidirler.
Tam Muaf Öğrenciler ve Öğrenim Materyallerine Erişim
Eş zamanlı (canlı, interaktif) öğrenimden kısmen veya tamamen muaf tutulan tüm öğrenciler,
bulundukları sınıfın/ders(ler)in eğitim ve değerlendirme materyallerine Brightspace ya da Google
Classroom içinde erişmeye ve bu anlamda erişim eşitliğinden faydalanmaya devam
edecektir. Öğrenim aktiviteleri ve eş zamanlı olmayan (bağımsız) öğrenim fırsatları internette
yayınlanacak olup, değerlendirme ve ölçüm için öğretmene teslim edilecektir. Öğrencilerin
okudukları programın şartlarını karşılayabilmeleri adına bu, önemli bir ön şarttır. Eş zamanlı

(canlı, interaktif) öğrenimin asgari şartlarından muaf tutulan tüm öğrenciler, öğretmenleriyle
iletişimde kalmaktan, ayrıca verilen ödevleri ve değerlendirmeleri tamamlayıp teslim etmek için
öğretmenleriyle gerekli düzenlemeleri yapmaktan sorumludurlar.
Son Başvuru Tarihi
Muafiyet başvuruları, her raporlama döneminin başlangıç tarihinden bir hafta sonra, aşağıdaki
tarihlerde saat 16.00’ya kadar yapılmalıdır:
İlköğretim son başvuru tarihleri: 20 Ekim, 30 Kasım ve 23 Şubat.
Ortaöğretim son başvuru tarihleri: 20 Ekim, 30 Kasım, 15 Şubat ve 30 Nisan.
Yenileme/uzatma: Önceden onaylanmış muafiyet talebinizin süresi dolmuşsa veya yakında
dolacaksa, yukarıda bağlantısı verilen aynı çevrimiçi formu kullanarak lütfen en kısa zamanda
yeni bir muafiyet talebinde bulunun.

