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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 19/08/2020 tarihli ve 10930287 sayılı yazısı.
b) Müdürlüğümüz Ortaöğretim Şubesinin 20/11/2020 tarihli ve 16999470 sayılı yazısı.
c) Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Özlük Şubesinin 24/11/2020 tarihli ve 17159552 sayılı yazısı.
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19 salgını sebebiyle
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği 20
Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar 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 edilecektir.
Müdürlüğümüzün ilgi (b) yazı ekinde bulunan Bakanlığımızın yazısının 2. Maddesinde Resmî ve özel
tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlikler; ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm
dersler canlı sınıf uygulamaları, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar
üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işleneceği belirtilmiş olup; bu süreçte gereli rehberliğin Bilişim Teknolojileri
Rehber Öğretmenleri tarafından yapılacağı, Bakanlığımızın İlgi (a) yazısının 4 maddesinde "EBA Canlı Ders
uygulama süreçlerinde okul idaresine, desteğe ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapmak" olduğu
açıkça belirtilmiştir.
Bu kapsamda; ilgi (b) yazısının 8.maddesinde belirtildiği üzere "Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve
verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde
görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula
gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. Öğretmenler uzaktan eğitimi sürdürmek için
okulda bulunan bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabilecektir." denilmekte olup Bilişim Teknolojileri
Rehber Öğretmenlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.
Aynı zamanda; EBA Destek noktalarının sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı saatlerde açık tutularak
öğrencilere hizmet vermeye devam edecektir. Haftada en az 1(Bir) gün okula gelen tüm branş öğretmenlerinin
okul idaresinin belirlediği sıra ve zaman aralığında EBA Destek Noktasında bulunması gerekmektedir. Bilişim
Teknolojileri Rehber Öğretmenleri ise EBA Destek Noktalarına uzaktan ya da gerekirse yerinde yardım
sağlamaya devam edeceklerdir.
Ayruca; ilgi (c) yazısının 13. maddesinde "Görevlerini önceden olduğu şekilde yürütmeleri öngörülen
eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile yüz yüze eğitime devam edilen eğitim kurumlarında
görevli yönetici ve öğretmenlerin görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri
karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin, yukarıda yapılan açıklamalardan bağımsız olarak önceden
olduğu şekilde ödenmeye devam edilmesi, gerekmektedir" denilmiş olup, Bilişim Teknolojileri Rehber
Öğretmenlerinin Ek Ders Ücretlerinin ödenmesi konusunda bu maddeden yararlandırılması gerekmektedir.
Konunun tüm okul/kurum müdürlüklerine duyurulması, ilgi yazıda yapılan açıklamalar doğrultusunda
gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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