
 ÖĞRETİCİ BİLGİ NOTU  

Değerli Öğreticiler! 

  Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanlık ailesi büyük 

bir sınav vermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgınla mücadele ve salgının 

muhtemel etkilerinin azaltılması kapsamında farklı tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede 

Başkanlığımızca alınan tedbirler kapsamında Kur’an kurslarımızdaki eğitimlere de ara 

verilmiştir. 

Değerli Öğreticiler! 

Eğitime ara verilen bu süreçte, çocuklarımızın zamanı en verimli şekilde 

değerlendirmeleri noktasında gerekli hassasiyeti göstermemiz büyük önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede: 

1. Her öğretici, bu dönemin en verimli şekilde geçirilmesi amacıyla, genel olarak sınıfı, 

özel olarak da her bir öğrencisiyle ilgili durum tespiti yapmalı ve öncelik 

belirlemelidir. Ardından bu çerçevede bir çalışma takvimi/faaliyet planı 

hazırlayarak çalışmalarını yürütmelidir. 

2. Hafızlık eğitiminin süreklilik arz etmesi sebebiyle, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi 

için bu dönemde öğrencilerin ders takiplerinin çok önemli olduğu hususu öğrenci ve 

velilerine hatırlatılmalıdır. 

3. Müftülük-Kurs yöneticisi-öğreticilerin sürecin işleyişine ilişkin birbirleriyle iletişimi ve 

görüş alışverişi etkin kullanılmalıdır. 

4. Öğrencilerle ve velileriyle sürekli iletişim halinde olunmalı, bu dönemi daha iyi nasıl 

değerlendirebilecekleri konusunda gerekli rehberlikte bulunulmalıdır. 

5. Öğrenciler için en uygun çalışma ortamları/programı (teknik imkânlar, çalışma 

saatleri, oyun ve dinlenme vakitleri vb.) oluşturulmalıdır. Günlük/haftalık çalışma 

programı oluşturulurken çocukların fikrini almak ihmal edilmemelidir.  

6. Ödev olarak verilen günlük okuma ve ezber dersleri, farklı internet uygulamaları 

vasıtasıyla alınmalı ve öğrenci takip dosyasına günlük olarak işlenmelidir. 

7. Ara verildiği takdirde ezberlerin zayıflayacağı ve tekrarının zorlaşacağı 

hatırlatılmalıdır. Aynı şekilde hafızlık hazırlık süreçleri açısından uzun süre ara verildiği 

takdirde yüzünden okuyuşun zayıflayacağı belirtilmelidir. 



8. Diyanet TV’de yayınlanan mukabele, Kur’an tilaveti başta olmak üzere öğrencilerin ilgi 

ve ihtiyaçlarına yönelik programlarla ilgili gerekli rehberlik yapılmalıdır. Ayrıca Diyanet 

mobil uygulamalar başlığında yer alan programlardan istifade etmeleri sağlanmalıdır. 

9. Öğrencilerin motivasyonlarını artırıcı bir yaklaşım benimsenmelidir. Motivasyon 

kaybına sebep olacak tutum ve davranışlardan uzak durulmalıdır. 

10. Televizyon, telefon, tablet gibi iletişim araçlarını doğru ve yararlı bir şekilde 

kullanmaları için gerekli rehberlikte bulunulmalıdır. 

11. Beslenme ve uyku sağlığına dikkat edilmesi için velilerde farkındalık oluşturulmalıdır. 

12. Namazların kılınması konusunda gerekli rehberlik yapılmalıdır. 

13. Öğrencilerin gelişimlerine uygun kitap-dergi, oyun, film etkinlikleri konusunda gerekli 

rehberlikte bulunulmalıdır. 

14. Bu sürecin geçici bir süreç olduğu, hayatın normale döneceği vurgulanmalıdır. 

Bununla birlikte, yetkililer tarafından salgınla ilgili korunma tedbirleri hakkında gerekli 

bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmalıdır. 


