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Sayın Velimiz;

Tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı COVİD-19 salgını nedeniyle geçen eğitim sezonunun 2. döneminde yüz yüze 

eğitime ara verilmiș, online, uzaktan eğitime geçiș yapılmıștır. Bu süreci siz velilerimizin desteği, öğretmenlerimizin 

özverili çalıșmalarıyla sorunsuz bir șekilde kapattık.

Tedbirlerin alınmasına rağmen pandemi sürecinin  henüz atlatılmıș olduğunu söyleyemeyiz. Bu süreçten tüm sektörler 

olumsuz etkilendi ama maalesef en büyük etki eğitim-öğretim üzerinde görüldü. 

Siz değerli velilerimizin, yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dayanıșması ve birlikte hareket etmesi 

sayesinde Aydın Okulları olarak her koșulda sizlere en iyi șekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. 

21 Eylül’de bașlayacak olan yüz yüze eğitim için hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir 

ortamda eğitim görmeleri için hijyen açısından her türlü önlemlerimizi aldık. Sınıflarımızı tek kișilik sıralar șeklinde, 

sosyal mesafeye göre yeniden dizayn ettik.  Her sınıfın önünde öğrencilerin rahatça ulașabileceği el dezenfektanları 

yerleștirdik. Ders esnasında öğretmenlerimiz, teneffüslerde de nöbetçi öğretmenlerimizle birlikte sürekli teyakkuz 

halinde olup sosyal mesafe kuralının uygulanmasını hassasiyetle takip edeceğiz.

Hiç arzu etmesek de pandemi sürecinin olumsuz seyretmesi ile MEB tarafından yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan 

eğitime geçilme kararı alınması durumunda da her türlü hazırlığımızı tamamlamıș durumdayız. Uzaktan eğitime 

geçilmesi kararı durumunda öğrencilerimiz derslere, online eğitim platformumuz AYDINUES üzerinden katılacak olup, 

öğretmen ve öğrencilerin sesli ve görüntülü bir șekilde canlı derslerini gerçekleștirecekleri bir akademik süreç yürüte-

ceğiz. 

Uzaktan eğitim sisteminde derslerde öğretmenler her öğrenciyle mutlaka etkileșim içerisinde olacak, öğrenciye soru 

soracak, öğrencilerin sorularına cevap verecek, öğrenciler ders esnasında anlamadıkları noktada öğretmenlerine soru 

sorabileceklerdir. Bu șekilde aynen sınıftaymıș gibi online derslerde de sınıf ortamındaki dersleri hiç de aratmayan bir 

șekilde eğitim sürecini sürdüreceğiz.

Ayrıca sınıf rehber öğretmenlerimiz her hafta öğrenci ve velilerimizle irtibat halinde olacaklar ve uzaktan eğitimi 

yakından takip edeceğiz. Her sınıfın sınıf öğretmeniyle bir görüșme günü ve saati olacak. 
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 Sınıf rehber öğretmenlerimiz hafta bir gün sosyal mesafeye uygun bir șekilde öğrencilerini üçerli, beșerli küçük 

gruplar halinde yüz yüze görüșerek öğrencilerimizi her açıdan takip edeceğiz ve motivasyonlarını maksimum düzeyde 

tutacağız.

Uzaktan eğitim sürecinde de yüz yüze eğitimdeki ders programımız aynen uygulanacaktır. Akademik takvimimizde yer 

alan denemeleri, velilerimiz önceden kitapçıkları okuldan temin edecek, öğrencimiz deneme saatinde kitapçıktan 

soruları çözüp, cevapları dijital optiğe kodlayarak gerçekleștireceğiz. Sınav sonucunda ayrıntılı karnelerle öğrencimizin 

akademik durumunu tespit edip eksik olduğumuz konular varsa ona göre ödevlendirme yaparak öğrencilerimizi 

yönlendireceğiz.

Bu meyanda Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı açıklama doğrultusunda 24 Ağustos Pazartesi günü tüm önlemler alınarak 

okul öncesi, 8. ve 12. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime bașlamıș olup, 21 Eylül’de ise tüm kademelerde yüz yüze 

eğitim-öğretim bașlayacaktır.

Yeni dönemde uzaktan eğitim söz konusu olursa AYDIN OKULLARI olarak biz üzerimize düșen fedakarlığı 

yaparak eğitim ücretlerinde belli bir oranda indirim yapılması kararı aldık.

Alınan kararla birlikte,

Uzaktan eğitimin yapıldığı, yüz yüze eğitimin yapılmadığı her gün eğitim ücretlerinde; 

• Ana sınıflarında %30 indirim,

• İlkokul – ortaokul ve lise kademeleri için %20 indirim yapılması kararı alınmıștır.

Yemek ve servis ücretleri uzaktan eğitim döneminde talep edilmeyecektir.

Yüz yüze eğitime geçildiği dönemden itibaren ödemeler, yapılan öğrenci sözleșmelerindeki gibi devam edecektir.

Değerli Velimiz, 

Zorlu bu süreci hep birlikte yașıyoruz ve bu sıkıntılı süreci el birliği ile hep beraber așacağız. AYDIN OKULLARI 
olarak her türlü șartta siz değerli veli ve öğrencilerimizin yanındayız. Hiç kimseyi mağdur etmeden eğitimde herhangi 

bir aksaklık yașanmasına meydan vermeden bu süreci götüreceğiz. Tüm önlemlerimizi aldık, çocuklarımız için güvenli 

bir ortam olușturduk. Bir an önce öğrencilerimizle okulumuzda bulușmayı diliyoruz.  


