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Pandemi nedeniyle çoğunlukla uzaktan öğretimle geçen bir buçuk yı/lık
dönemde öğrencilerimiz akademik düzeyde geri kalmanın yanısıra sanatsal ve sportif
yönden de geri kalmıştır.Akademik açıdan geri kalmak doğru bir program ve telafi
edici yöntemlerle kapatılabilir, giderilebilir. Ancak doğrudan kişiliği etkileyen, kişilerin
kendini ifade ettiği en önemli araçlarından olan sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki
eksikliklerhemen telafi edilemez, geri dönüşü zaman alır. Aynı şekilde bu faaliyetler
öğrencilerin sosya/leşmesinin ve kişilik kazanmasının önemli araçlarından biridir. Bu
nedenle Bakanlığınızdan beden eğitimi, müzik ve resim derslerinde de destekleme
ve yetiştirme kursu açılmasını talep ediyoruz. Bu talebimizin kabul edilmesi aynı
zamanda bu yıl sınavodaklı açılan kurslarınbu niteliğini de değiştirecektir. 1739 sayılı
yasada Bakanlığınıza verilen öğrencilerin bedensel ve zihinselolarak dengeli bir
kişiliğe sahip olarak yetiştirilmeleri görevi de bu talebimizin kabul edilmesini
gerektirmektedir. Ayrıca pandeminin öğrencilerimiz üzerinde yarattığı psikolojik
etkilerin azaltılması ve/Veya sona erdirilmesinde bu faaliyetlerin olumlu bir etkisi
olacak, moral ve motivasyonları artacaktır.

Aynı şekilde destekleme ve yetiştirme kurslarınınortaoku/larda 7. ve 8.slnıflar,
liselerde ı1. ve 12. sınıflar için açılması da yeterli değildir. Bu kursların ortaokul ve
liselerdeki tüm sınıflar için açılmasını talep ediyoruz. Pandemi nedeniyle
öğrencilerimizin akademik açıdan geri kalmaları bu şekilde bir nebze kapatılabilecek,
telafi edilebilecektir.

Ayrıca özel eğitim programı uygulanan özel eğitim oku/larında öğrenim gören
öğrenciler içinde mevzuattaki engeller kaldırılarak destekleme ve yetiştirme kursları
açılmalıdır. Kaldı ki bu öğrenciler Anayasa'nın ı0/3 maddesi uyarınca pozitif ayrımcılık
uygulanması gereken öğrencilerdir.

Bu bağlamda salgınla ilgili tüm önlemlerin azami düzeyde ve eksiksiz
alınması kaydıyla Bakanlığınızca beden eğitimi, müzik ve resim derslerinde, ortaokul
ve liselerdeki tüm sınıflar için ve özel eğitim programı uygulanan özel eğitim
oku/larında öğrenim gören öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarının
açılmasını talep ediyoruz.

Gereğinin yapılmasını dilerim.
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