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EĞİTMENLE ÖĞRENME GİRİŞİMİ (TUTOR 
LEARNING INITIATIVE): EBEVEYNLER, 
BAKICILAR VE AİLELER  İÇİN BİLGİ 
Bu bilgiler, 2021 yılında öğrencilerin öğrenimini destekleyecek olan Eğitmenle Öğrenme Girişimi 
(Tutor Learning Initiative) hakkında ebeveynler, bakıcılar ve vasiler içindir.  

2020 öğretim yılı her okul topluluğu için olağanüstü ve zorlu bir yıl oldu. 

Victoria’lı birçok öğrenci bu yıl 2’inci ve 3’üncü dönemin büyük bir kısmını uzaktan eğitimle geçirdi 
ve Victoria okulları ile okul toplumları bu dönemde öğrencilerimize öğretim ve öğrenimde süreklilik 
sağlamak için olağanüstü gayret sarfetti. 

4’üncü Dönem süresinde, Victoria genelindeki okullar öğrencilerin okulda öğrenmeye yeniden 
alışmalarına yardımcı olmanın yanısıra, öğrencilerin akıl sağlığı ve esenliğini desteklemeye 
odaklanmıştır. Öğretmenler ayrıca öğrenci öğrenimini değerlendirmeye, bireysel öğrenme 
boşluklarını gidermeye ve sınıf tabanlı gözlem ve değerlendirmeler kullanarak, öğrenmeleri için 
ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri belirlemeye odaklanmıştır. 

Uzaktan öğrenme deneyiminin her öğrenci için farklı olduğunu biliyoruz. Bazı öğrenciler başarılı 
olsa da, bazı öğrenciler uzaktan öğrenime kendilerini tam olarak vermiş olmayabilir. 
Öğrencilerimizin çoğu için, 2021 yılında düzenli yüksek kaliteli öğretim onların öğrenimde beklenen 
seviyeye ilerlemelerine yardımcı olmak için yeterli olacaktır. Bazı öğrenciler 2021 yılında ek yoğun 
öğrenme desteğinden yararlanacaktır. .  

Bildiğiniz gibi, Victoria Hükümeti buna yanıt olarak Victoria'daki okulların 2021 yılında 4,100 
civarında öğretmeni öğrenimlerinde ekstra yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak üzere 
eğitmen olarak görevlendirilmelerini sağlamak için Eğitmenle Öğrenme Girişimine (Tutor Learning 
Initiative) 250 milyon dolar yatırım yapıyor. Okullar bu girişimin öğrencileri için en iyi şekilde nasıl 
uygulanacağını belirleyecek ve öğrencilerin bu desteği diğer öğrenme veya okul etkinliklerindeki 
aksaklıkları en aza indirecek şekilde almalarını sağlayacaktır. 

Yoğun öğrenim alan çocukları desteklemek için ek öğretmenlerin görevlendirilmesiyle, sınıf 
öğretmenleri, tüm öğrencilerin başarı, katılım ve esenlik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için 
daha fazla kapasiteye sahip olacak, böylece tüm öğrenciler 2021 yılında ihtiyaç duydukları desteği 
alacaklardır. 

Eğitmenle Öğrenme Girişimi (Tutor Learning Initiative) ve okulumuzda bireysel öğrenme desteğine 
ihtiyaç duyan öğrenciler için nasıl uygulanacağı hakkında daha fazla bilgi, öğrenciler 2021 yılında 
eğitmenle öğrenmeye başlamadan önce verilecektir.  

4’üncü Dönem süresinde, okullar uzaktan öğrenme ve okulda eğitime dönüş deneyimlerini 
anlamak için öğrencilerle birlikte çalışacaktır.  

Çocuğunuzun evden veya okula döndükten sonraki öğrenimleri sırasında kendilerini öğrenime 
vermeleri konusunda endişeleriniz varsa lütfen okulunuzla temasa geçiniz. 


