
Turku’da ilköğretim, mümkün oldukça geniş ve fazla temaslardan 
kaçınılarak yakın eğitim olarak devam edecektir.   

  
Turku şehrinin ilköğretim okullarında yakın eğitim 14.-30.5.2020 tarihleri arasında hükümetin tali-
matlarına göre düzenlenecektir. Eğitimde okulların iç ve dış mekanlarından çeşitli şekillerde 
faydalanılacaktır.  
  
İlk ve ortaokullarda öğrencilerin okul günlerinde meydana gelen geçiş durumlarındaki diğer sınıflarla ve 
öğrencilerle olan temasları azaltılacaktır. Eğitim düzenlemesinde sınıflar eğitim sırasında gün boyunca 
mümkün oldukça aynı sınıfta ve aynı öğretmenle birlikte kalacaklardır.    

 
Üst ortaokul eğitiminde öğrenciler aynı sınıfta kalacaklardır, öğretmenler farklı sınıflara geçiş 
yaptıklarında mümkün oldukça az temas kurma prensibine uyacaklardır. Seçmeli ders bakımından 
okullar güvenlik ve bulaşma riskini azaltmak için eğitim yılının normal guruplamasından farklı şekilde  
guruplama yapabilirler.  
  
Öğrencilerin esas itibarıyla yakın eğitime katılmaları gerekir    
 
İlköğretim kanunu öğrencinin, eğer kendisine özel bir sebepten dolayı geçici bir süreliğine eğitime ara 
verme izni verilmemişse, eğitime katılmasını zorunlu kılar. Eğitime ara verme izni okul müdüründen 
istenilir ve okul izin vermeyi duruma göre değerlendirir. Okula hasta iken gelinmez. Ebeveynlerin, 
öğrencinin hastalığından dolayı kaynaklanan devamsızlığı mümkün oldukça çabuk bildirmesi gerekir. 
Öğrencinin hastalığı, öğrencinin veya aile ferdinin risk gurubunda olması devamsızlık için kabul edilecek 
sebeptir. Öğrencinin veya aile ferdinin risk gurubunda olma değerlendirmesini tedavi eden doktor yapar.  
Okul, evde kalan öğrenci için artakalan eğitim yılında uzaktan eğitim düzenlemeyecektir.  
  
Özel eğitim düzenlemeleri 
 
Öğrencinin sağlık durumundan kaynaklanan sebepten dolayı, eğitimi düzenleyen o’nun için özel eğitim 
düzenleme kararı verebilir ve bu durumda eğitim uzaktan eğitim olarak verilecektir. Uzaktan eğitim 
örneğin risk gurubunda olan,  kronik hastalığı olan veya enfeksiyondan özellikle korunması gerekenler 
için söz konusu olabilir. Düzenleme kararı tedavi eden doktorun değerlendirmesine dayanacaktır.   
  
Yakın eğitim okulda personelin geçişlerini önlemek için kısım olarak ağ tabanlı eğitim 
(internet) olarak telafi edilebilir. 
 
Öğretmenlerin farklı birimler arasındaki geçişlerinden kaçınılacaktır. Eğitim yakın eğitim olarak bir okulun 
mekanlarında gerçekleştirilecektir. Öğretmen gerek duyduğunda ayrıca dersi öğrenciler aynı zamanda  
başka bir okul binasında başka bir kişinin yakın gözetimi altındayken uzaktan eğitim olarak öğretebilir. 
Bu durum “söylendiği gibi” dolaşan öğretmenler için olabilir. 

 
Gerek duyulduğunda dersten sorumlu olan öğretmen eğitim bütünlüğünü planlar ve başka bir öğretmeni 
yönlendirir. Diğer öğretmen dersi, ders programında belirtilmiş zamanda verir ve böylece öğretmenlerin 
farklı birimler arasındaki geçişlerinden kaçınılır.  
  
Okul yemeği 
 
Turku ilköğretiminde yemek yeme mümkün oldukça okulların mekanları ve öğrenci sayıları gözönünde 
bulundurularak çok geniş şekilde düzenlenecektir. Okullar güvenliği gözönünde bulundurarak yemek 
yemeyi mümkün oldukça en iyi şekilde planlayıp gerçekleştireceklerdir. Okul yemeği resmi görevlilerin 
talimatlarına uygun olarak örneğin yemekhanede, sınıfta veya başka bir iç ve dış mekanda 
düzenlenebilir. 
  
Okullarda tenefüsler  
 
Okul günlerinde tenefüsler açısından fazla temaslardan kaçınmak için normal tenefüs 
guruplandırılmasından farklı şekilde guruplandırma yapılabilir. Tenefüslerde eğitim gurupları (sınıflar) 



kendi tenefüs bahçelerine veya başka bir mola yerlerine yerleştirilebilirler. Okullarda öğretmenler tenefüs 
gözetiminden sorumludurlar.  
  
Öğrenci taşımacılığı (servisi)  
 
Fölin öğrenci taşımacılığı bu hafta içinde hazırlanacaktır ve taşımacılık 14.5 tarihinde başlayacaktır. Otobüsler 
ayrıca geçici bir konuma geçen bütün öğrenciler gözönünde bulundurularak yeterli sayıda ulaşıma 
sunulacaktır. Şu an için öğrenci taşımacılığı konusunda ulusal olağanüstü düzenleme talimatı yoktur. Arabada 
birçok kişinin olmaması için, elde kullanımda olan araçların sayısı ve bekleme süreleri kapsamında gerçekte 
(uygulamada) çok önemli değişikliklerin düzenlenmesi çok zordur. Ebeveynlerin istediklerinde öğrenciyi kendi 
taşıma imkanı vardır ve bu konuda belirlenmiş olan taşıma (okula getirme) yardımını alabilirler. Taşımacılık 

konusunda daha fazla bilgiyi Seija Aitala (…@turku.fi), telefon: 040 7751731, ve aşağıdaki linkten 
edinebilirsiniz: 
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 
 

Okulu görme / tanıma ziyaretleri  
 
Eğer şimdiki toplanma talimatları geçerli kalırsa, ilk ve ortaokulları görme / tanıma ziyaretleri bu 
ilkbaharda iptal edilecektir. Okullar 33’cü haftada güvenlik talimatlarına uygun davranarak görme / 
tanıma ziyaretlerini düzenleyebilirler. Üst ortaokulları görme / tanıma ziyaretleri Ocak ayında 
düzenlenmiştir.  
  
Opiskeluhuollon (öğrenci bakım) hizmetlerinden destek  
 
Geçmekte olan ilkbahar döneminde olağanüstü hal durumunda öğrenci bakım ihtiyacı artmıştır ve 
okullardan bunu şimdi gözönüne almaları istenmiştir. Öğrencilerin beceri durumu, öğrenmeyi ve okula 
devam etme desteği ve öğrenci bakım ihtiyaçları ayrıca gelecek sonbahar eğitim düzenlenmesinide 
etkiler.   
  
Eğitim yılının artakalan çalışma zamanı 14.-30.5.2020  
 
Okullarda normal çalışma zamanı ve iş düzenlenmesine ve duruma göre ders programı uygulanacaktır. 
Öğrenciler eğitim planına göre eğitim göreceklerdir ve tek farklı gün 29.5 Cuma günüdür, o tema (konu) 
günü olabilir.  
 
İlköğretimin eğitim yılı 30.5.2020 tarihinde bitecektir. Bulaşma riskini azaltmak için normal zamanda 
olduğu gibi mezuniyet törenleri düzenlenmeyecektir.  
 
  
Okula gelme konusunda daha fazla bilgiyi: Kendi okulunuzun müdüründen alabilirsiniz  
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