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COVID-19 Pandemi Sürecinde Halk Sağlığı Hemşireliği Lisans Eğitimi Örnekleri
Public Health Nursing Undergraduate Education Examples During the COVID-19
Pandemic Period
İbrahim Topuz1, Sebahat Gözüm2
Öz
Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisinin Dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkışı, halk sağlığı hemşireliği
(HSH) eğitim şeklinde hızla değişikliğe gidilmesini ve yenilikçiliği zorunlu kılmıştır. Makale kapsamında incelenen
üniversiteler bazında HSH eğitimlerinin teorik bölümü çevrim içi gerçekleştirilmekteyken, uygulamalı olan bölümü;
COVID-19’un belirsizliği, eğitimci izlemi ve kişisel koruyucu ekipman eksikliği gibi nedenlerden dolayı iptal edilmiş
veya bir sonraki döneme ertelenmiştir. Bu durum, uygulamanın temel kazanımları olan bilgi, tutum ve davranış
geliştirilmesinin mümkün olmamasını beraberinde getirmiştir. Eğitimciler, HSH uygulamalarına alternatifler
oluşturmuş ve bunların değerlendirilmesini de yeniden tanımlamışlardır. Ayrıca başarı değerlendirme yöntemlerinde
de değişikliğe gidilmesi zorunluluk haline gelmiştir. HSH eğitimcileri, COVID-19 pandemisi süresince HSH
eğitiminin devamlılığını sağlayabilmek ve verimliliği ortaya koyabilmek amacıyla akreditasyon standartlarının
sağlanması ve öğrencilerin katılımını teşvik edecek stratejiler oluşturma gibi birçok faktörü göz önünde
bulundurmuştur. Bu makalede, COVID-19 pandemisinde HSH lisans derslerine yönelik Dünya’da ve Türkiye’de
çeşitli üniversitelerin uygulamalarını açıklamak ve örneklerini sunmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, eğitim, halk sağlığı hemşireliği, lisans, pandemi
Abstract
The new coronavirus disease (COVID-19) the world and in Turkey emergence of the pandemic, public health nursing
(PHN) has made changes to proceed quickly in the form of compulsory education and innovation. While the theoretical
part of PHN education is carried out online on the basis of the universities examined within the scope of this article,
the applied part; it has been cancelled or postponed to the next term due to reasons such as the uncertainty of COVID19, educator monitoring and lack of personal preventive equipment. This situation brought along the inability to
develop knowledge and behavior, which are the basic gains of the application. Educators created alternatives to PHN
practices and redefined their evalution. In addition, it has become a necessity to change the success evalution methods.
PHN educators have taken into account many factors such as ensuring the accreditation standards and creating
strategies to encourage student participation in order to ensure the continuity of PHN education and demonstrate
efficiency during the COVID-19 pandemic. This article is aimed to COVID-19 pandemic in the world and in Turkey
for PHN undergraduate courses and explain the implementation of the various universities and provide examples.
Keywords: COVID-19, education, pandemic, public health nursing, undergraduate
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Giriş
Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) ilk olarak Çin’de ortaya çıkmış ve Dünya’ya yayılmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19’u küresel bir pandemi olarak ilan
etmiştir.1 Dünya genelinde birçok ülke COVID-19’un yayılımını engellemek amacıyla “kurallara
uy” şeklinde vatandaşlarına çağrıda bulunmaktadır. Hastalığın önlenmesinde evde kalma ve sosyal
mesafe kurallarına uyma önemlidir.2 Dünya genelinde birçok ülke tüm eğitim aşamalarında
uzaktan eğitim kararı almıştır.3-4 Türkiye’de de dünya ile paralel olarak COVID-19’a yönelik
olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hızlı bir kararla öncelikle tüm üniversitelerde
eğitime 16 Mart 2020 tarihinden itibaren kısa bir süre (3 hafta) ara verilmiştir.5 YÖK 23 Mart 2020
tarihinde ise eğitim-öğretimin dijital olanaklardan faydalanılarak uzaktan gerçekleştirilmesine
karar vermiştir.6 Türkiye’de pandemi öncesi yükseköğretim hemşirelik eğitimi, kalabalık sınıflarda
ve yüz yüze gerçekleştirilmekteydi.7
DSÖ sağlık bakımı ve hizmetlerinde değişen sosyo-demografik yapı ile hastalıklara ilişkin
halk sağlığı alanında küresel hedeflerin gerçekleştirilmesinde hemşirelerin, halk sağlığı hemşireliği
(HSH) uygulama yeterliliklerini içerecek biçimde eğitim almasını önermektedir.8-9 COVID-19
pandemisi sürecinde HSH öğretiminde yer verilen; korunma için alınacak koruyucu önemleri
bilme, bağışıklama, birey, aile ve toplum sağlığı, vaka bulma, izleme, evde izolasyon ve evde
tedavi yönetimi gibi HSH müfredatında yer alan temel konuların gerekliliğini doğrulamıştır.
Esasen pandemi sürecinde birinci basamak sağlık kurumları tarafından yürütülen birçok uygulama
HSH’nin somut öğretimi için fırsatlar sunarken hem öğrencilerin hem de bakım alan toplumun
sağlığını riske sokmamak adına gerçek ortamlarda öğretim yapılamamıştır. Bu derleme makalede,
pandemi döneminde Dünya’da ve Türkiye’de HSH dersinin uzaktan gerçekleştirilen eğitiminin
içerikleri, teori, laboratuvar ve uygulamalı derslerinin gerçekleştirilme yöntemlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Dünya’da ve Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliği Eğitimi
Dünya’da ve Türkiye’de HSH derslerinde öğrencilere meslek hayatında yararlanabilecekleri,
toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye yönelik koruyucu hizmetler ile ilgili bilgi, beceri ve tutum
kazandırılmaya odaklanılmaktadır.8,10 Bazı çalışmalarda, HSH derslerinin uygulama bölümünün
gerçekleştirilmesinde sık sık sorunlarla karşılaşıldığı ifade edilebilmektedir.11-12 Türkiye’de de
zaman zaman bazı uygulama alanlarının öğrenci eğitimine izin vermemesi gibi sorunlarla
karşılaşılmaktadır. HSH uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik olarak en sık başvurulan
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yöntemler ise simülatör kullanımı ve Carper’ın bilgi geliştirme teorisi temelli, öğretme-öğrenme
süreçlerinin klinik eğitimle entegrasyonu ve etik ilkeleri ön plana çıkaran model geliştirilmesi
önerilmektedir.13-14
COVID-19 Pandemisinde Halk Sağlığı Hemşireliği Eğitiminde Dünya ve Türkiye Örnekleri
HSH, öğrenmenin üç alanına yönelik (bilgi, tutum ve davranış) hizmetlerin yürütülmesini içeren
etkin bir eğitimi gerekli kılmaktadır.15 Dünya’da birkaç üniversitenin HSH lisans derslerine ilişkin
teori, laboratuvar ve uygulama saatleri ile bunları gerçekleştirme durumları Tablo 1’de
görülmektedir.

Dünya

genelinde

COVID-19

pandemisinden

önce

eğitim

yüz

yüze

gerçekleştirilmekteyken, pandemi ile birlikte güvenli bulunmaması nedeniyle çevrim içi eğitime
geçilmiş ve hemşirelik eğitim-öğretiminin bir parçası olan “saha uygulaması”, bu durumdan daha
fazla olumsuz etkilenmiştir.16 Pandemi dönemiyle birlikte Dünya’da genel olarak HSH eğitimleri
birkaç ülke örneği ile incelenmiş ve aşağıda detaylandırılmıştır.
Amerika
Johns Hopkins Hemşirelik Okulu (The Johns Hopkins School of Nursing-JHUSON)
JHUSON HSH öğretim üyelerinden oluşan “HSH Dörtlü Koalisyon Komisyonu (Quad Council
Coalition-QCC)” öğrencilerin HSH derslerinden başarı ile geçmelerine yönelik olarak 8 yetkinlik
alanı oluşturmuştur (Şekil 1). Öğrenciler her sınıf sonunda HSH öğretim üyeleri tarafından bu 8
yetkinlik alanında değerlendirilmektedir.21
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Şekil 1. JHUSON Halk Sağlığı Hemşireliği Yetkinlik Alanları21
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Tablo 1. Dünyada Bazı Üniversitelerin Halk Sağlığı Hemşireliği Lisans Dersi Bilgi Paketleri ile Pandemi Dönemi Uygulamaları17-20
Üniversite
Johns Hopkins
Hemşirelik Okulu
Ottowa Üniversitesi
Hemşirelik Okulu

Birmingham Üniversitesi
Hemşirelik Okulu

Norveç Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi
Tıp ve Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Teorik
(T)

Uygulama
(P)

Laboratuvar
(L)

Kredi

Uygulama Yürütülme Şekli

6

12

-

-

Çevrim içi klinik simülatör kullanılarak

3

Çevrim içi halk sağlığı hemşireliği
simülatörleri (kronik hastalığı olan
simüle yaşlı bireyler, yaşa
gruplandırılmış bilgisayar destekli
fiziksel muayene simüle maketleri gibi)

8

Kişisel koruyucu ekipman kullanılarak
düşük riskli bölgelere küçük gruplarla
ev ziyaretleri, yaşlı bireylerin tedavi ve
bakımının izlemi (uzaktan yönetimle),
takibi ve çevrim içi ödev/vaka sunumu

7

Bölgedeki belediye yönetici hekimi ile
işbirliği yapılarak uygulama alanı düşük
riskli bulunursa uygulamalar
gerçekleştirilecek (huzurevi ziyaretleri
gibi)

3 modül

3 modül

-

i-

-

Gerçekleşme
Durumu
T:
P:
L:
T:
P:
L:
T:
P:
L:

T:
P:
L:
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JHUSON’da COVID-19 pandemisi ile birlikte öğrenciler klinik uygulamalar da dahil olmak üzere
eğitime tamamen çevrimiçi şeklinde devam etmektedir. Bu süreçte çevrim içi klinik simülatörlerin
önemli eğitim desteği sağladığı bildirilmektedir.16
İngiltere
Birmingham Üniversitesi Hemşirelik Okulu (University of Birmingham School of Nursing-UBSN)
UBSN’de hemşirelik eğitimi BNurs (3 yıllık-lisans) ve MNurs (4 yıllık-uzmanlık-yüksek lisans)
şeklinde iki farklı şekilde sunulmaktadır (Şekil 2). Her iki eğitim düzeyinde de ikinci sınıfta
sağlığın geliştirilmesi ve bireylere öz-yönetim yetkinliklerinin kazandırılması dersi zorunlu
alınmaktadır. Dersin yıl boyunca farklı kurumlarda (huzurevleri, okullar gibi) zorunlu klinik
uygulaması da bulunmaktadır.19 Bu kapsamda HSH’nin de temel hedefleri olan sağlığın
geliştirilmesinden hareketle sunulan bu dersin HSH dersini içerdiği söylenebilir.22
Lisans (BNurs)

Uzmanlık
(MNurs)

Yetişkin

Yetişkin

Çocuk

Çocuk

Ruh sağlığı

Ruh sağlığı
Çocuk ruh
sağlığı
Yetişkin
ruh sağlığı

Şekil 2. UBSN, Hemşirelik Lisans Programları19

COVID-19 pandemisi ile birlikte UBSN’de HSH dersinin teorik bölümü çevrim içi, klinik ve
laboratuvar uygulamaları ise öğrenciler küçük gruplara ayrılarak yüz yüze yürütülmüştür. Bu
eğitimlerde de Zoom® ve Microsoft Teams® programlarından yararlanılmıştır.23-24
Kanada
Kanada’da Ottawa Üniversitesi’nde HSH dersi ve uygulaması 4. sınıf güz döneminde
gerçekleştirilmektedir. Toplumda sağlığın geliştirilmesi, toplumun gereksinimlerine yönelik
görüşmelere dayanan HSH dersi 3 modülden oluşmaktadır. COVID-19 pandemi sürecinde HSH
57

Topuz ve Gözüm

THDD 2021, 2 (1), 53-64
Derleme

eğitiminin teorik bölümü çevrim içi olarak sürdürülmeye başlanmıştır. Pandemi sürecinde Nisan,
2020 tarihinden itibaren HSH öğrencileri klinik uygulamaya devam etmektedir.18
COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliği Eğitimi
Türkiye’de COVID-19 pandemisi ile birlikte HSH dersleri uzaktan öğretimle devam etmektedir.
HSH dersleri birçok üniversitede sağlık bilimleri fakülteleri, sağlık yüksekokulları, hemşirelik
yüksekokulları, hemşirelik fakültelerinde lisans25-26 4. sınıfta, 7. yarıyılda27, 7. ve 8. yarıyılda
(klinik saha uygulaması)28 ya da 6. yarıyılda sunulmaktadır.29-30 Lisans düzeyinde HSH derslerinin
bulunduğu dönem üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekle birlikte makale kapsamında
incelenen yükseköğretim kurumları kapsamında teorik ve uygulama zorunluluğunun bulunduğu
görülmektedir.27-28 HSH dersinin laboratuvar uygulamaları bazı üniversitelerin müfredat
programlarında yer almaktadır.28 Ancak bazı üniversitelerin müfredat programlarında yer
almamaktadır.27
Pandemi döneminde Türkiye’de birkaç üniversitenin HSH derslerinin ayrıntılı incelemesi
Tablo 2’de yer almaktadır. COVID-19 pandemisi sürecinde Türkiye’de bazı üniversitelerin HSH
dersleri ve derslerin yürütülme metodları incelenmiş ve aşağıda detaylandırılmıştır.
Antalya
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Lisans düzeyinde HSH dersleri 7. yarıyılda (haftalık 4 saat teorik, 12 saat uygulama) yürütülmekte
ve 8. yarıyılda da seçmeli HSH intörnlük dersi olarak 1 saat teorik 31 saat uygulaması yer
almaktadır.27 Pandeminin ikinci yılında seçmeli intörnlük uygulamaları yerine öğrencilerin dahili
ve cerrahi kliniklerde dönüşümlü klinik uygulama yapması sağlanmıştır. Akdeniz Üniversitesi’nde
COVID-19 pandemi süreci ile birlikte YÖK’ün önerileri ve senatoda alınmış karar doğrultusunda
intörnler dışında eğitim-öğretim süreçleri uzaktan çevrim içi ortamda devam etmektedir. Derslerin
yürütülmesinde Microsoft Teams® yazılım programı ile Öğrenci Yönetim Sistemi Platformu
(OYS) kullanılmaktadır.31 COVID-19 pandemisi nedeniyle HSH dersi klinik uygulamaları lisans
düzeyinde çevrim içi örnek olay vaka tartışmaları, laboratuvarda çekilen videolar, ödevler ve
çevrim içi sınavlar şeklinde gerçekleştirilmektedir.32
Dersin uygulama bölümü, öğrencilerin HSH uygulama alanlarında kazanması beklenen
temel yetkinlikleri içerecek şekilde vakalar üzerinden tartışma yapılarak, videolar çekilip
gösterilerek gerçekleştirilmiştir. Uygulama dersi birkaç örnekle şöyle yapılmıştır; sağlık
taramalarında kullanılan ölçümlerin videolarla gösterilmesi, kültürogram kullanılarak bir ailenin
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kültüre duyarlı hemşirelik girişimlerinin planlanması ve öğrencilerin aile değerlendirme formu ile
kendi ailelerini değerlendirerek hemşirelik tanı ve girişimlerini planlaması.32
Ankara
Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Lisans düzeyinde HSH dersleri 7. yarıyılda yürütülmektedir. Haftalık 4 saat teorik, 8 saat
uygulamalı bir derstir. 8. yarıyılda ise HSH dersinin intörnlük eğitimi kapsamında alan uygulaması
bulunmaktadır. Kültürlerarası hemşirelik, çevre sağlığı, erken tanı taramaları, toplum tanılama, aile
hemşireliği süreci, ev ziyaretleri, bebek, çocuk, adölesan, yetişkin ve gebe izlemleri, okul sağlığı
ve iş sağlığı hemşireliği ile olağanüstü durumlarda hemşirelik dersin temel konuları ile ders
uygulamalarının temel odak noktasını oluşturmaktadır.38
COVID-19 pandemi döneminin başlarında HSH dersinde öğrencilere program yeterlilikleri ve ders
kazanımlarını karşılayan ödevler verilerek, dersin teorik ve uygulama bölümü tamamlanmıştır.
Daha sonraki süreçte ise dersin uygulamalı olan bu bölümleri 9 iş günü, küçük gruplar halinde
çevrim içi vaka tartışmaları şeklinde gerçekleştirilmektedir.35
Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Toplumu tanıma süreci HSH akademisyenlerinin daha önceden belirlemiş oldukları kurumlarla
öğrencilerden çevrim içi görüşmeler gerçekleştirmeleri beklenerek kurumları tanımaları
sağlanmaktadır.36 Öğrencilere sağlık kuruluşlarında uygulanan sağlık sistemlerine yönelik filmler
izletilmekte ve bunun çevrim içi HSH uygulama dersinde tartışmaları yapılmaktadır. Aynı
kurumda dönem sonunda ise OMAHA sistemi, aile sağlığı deneyim sürecine yönelik öğrencilerin
rapor sunmaları talep edilmektedir.36
Düzce
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Düzce Üniversitesi’nde HSH dersinin uygulama bölümünün ilk 7 haftasında çevrim içi olarak
toplum tanılama, öğrencilerin yakın çevrelerinden ulaştıkları bir aileye OMAHA sistemi
doğrultusunda HSH bakım ve tanılama girişimlerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir.32 İkinci 7
haftalık HSH ders sürecinin ise yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanmış ancak artan vaka
sayılarından dolayı kurum yönetimine derslerin çevrim içi gerçekleştirilme talebi iletilmiştir.37
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Tablo 2. Türkiye’de Birkaç Üniversite Örneğiyle Lisans Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Bilgi Paketleri ile Pandemi Dönemi Uygulamaları31-36
Üniversite

Akdeniz Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi

İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Florence
Nightingale
Hemşirelik Fakültesi
Dokuz Eylül
Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Ankara Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Bolu Abant İzzet
Baysal Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Düzce Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Teorik
(T)

Uygulama
(P)

Laboratuvar
(L)

Kredi

4

12

-

10

4

5

4

6

5

8

6

8

8

8

4

-

-

-

-

10

Uygulama Yürütülme Şekli
Çevrim içi vaka tartışmaları, aile merkezli bakım ve aile sağlığı
hemşireliği konularına yönelik; kültürogram kullanılarak bir
ailenin kültüre duyarlı hemşirelik girişimlerinin planlanması,
hemşirelerin aile içi fiziksel şiddete bakış açıları şeklinde
uygulamalar ve bunlara ilişkin videolar ile her hafta işlenen konu
kapsamına uygun araştırma örneği ele alınmış ve bunlar senkron
olarak tartışılmıştır
Yüz yüze okul sağlığı uygulamaları, sağlık eğitimi, danışmanlık,
OMAHA sistemi vaka çalışmaları, aile sağlığı uygulamaları, ev
ziyaretleri, tarama programları, Windshield gözlem yöntemi ile
toplum tanılama, yaşlı sağlığı ve iş sağlığı uygulamaları, evde
bakım uygulamaları ile son olarak OMAHA sistemi
raporlandırma uygulamaları

Gerçekleşme
Durumu
T:
P:
L:

T:
P:
L:

-

Halk sağlığı hemşireliği, toplum tanılama, yaşlı sağlığı, okul
sağlığı, aile planlaması konularına yönelik çevrim içi ödev/vaka
sunumu ile uygulamanın tamamlanması

T:
P:
L:
T:

8

9 iş günü, küçük gruplar halinde çevrim içi vaka tartışmaları ile
video çekimleri, dönem sonlarında pandemi şartlarının tekrardan
değerlendirilmesi ile birlikte beşer iş günü yüz yüze klinik
sahada gerçekleştirilme kararı alınmıştır

-

-

Sağlık kurumları ile çevrim içi-mobil ağlar aracılığıyla iletişim,
bunların çevrim içi ders ortamına aktarılması, aile sağlığı
hemşireliğinde çevrim içi vaka tartışmaları, mobil ya da çevrim
içi görüşme ile uzaktan ev ziyaretleri, çevrim içi okul sağlığı
hemşireliği uygulamalarının tartışılması
Aileye OMAHA sistemi doğrultusunda HSH bakım ve tanılama
girişimlerini gerçekleştirme (aile sağlığı uygulaması) ve ailelere
ya da ihtiyacı olan birey, toplum ya da gruba yönelik (yoksul vb.
şeklinde dezavantajlı gruplar gibi) sağlık eğitimi hazırlama, bu
eğitimin çeşitli araçlarla gerçekleştirilerek kayıt altına alınması

P:
L:
T:
P:
L:
T:
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L:
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Literatürde COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin altyapı yetersizliğinden dolayı derslere katılım sağlayamama, derslerden verim alamama, uzaktan
eğitim sürecine yönelik olarak yetersiz bilgilendirme gibi durumlara ilişkin çeşitli deneyimler
yaşadıkları bildirilmektedir.39-40
İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde ise HSH dersleri 6. yarıyılda
gerçekleştirilmektedir. Haftalık 5 saat teorik, 6 saat uygulamalı bir derstir. Ayrıca 7. ve 8.
yarıyıllarda da HSH’ye yönelik; kronik hastalıklar hemşireliği, evde bakım, okul hemşireliği
şeklinde derslerle, hemşirelik klinik saha uygulamaları (hemşirelikte bakım yönetimi) haftalık
24 saat şeklinde yürütülmektedir.41 COVID-19 pandemisi ile birlikte üniversitede tıp fakültesi
6. dönem öğrencileri hariç tüm eğitim düzeylerinde uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Bunun
uygulanmasında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(DEUZEM) tarafından SAKAİ® eğitim platformu oluşturulmuştur. Lisans düzeyinde HSH
uygulaması içeren hemşirelik bakım yönetimi I ve II uygulamalı dersleri ile HSH dersleri
(teorik ve uygulama dahil) online olarak gerçekleştirilmektedir.34
Sonuç ve Öneriler
COVID-19 pandemi süreci ile birlikte makale kapsamında incelenen üniversiteler bazında
lisans HSH eğitimlerinin uzaktan öğrenim şeklinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Uzaktan
eğitimde sıklıkla tercih edilen yazılım sistemleri Microsoft Teams® ve Zoom®’dur. Hemşirelik
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP-2014)’nda42 hemşirelik eğitiminin bilgi, beceri ve
tutumu destekleyecek şekilde profesyonel yeterliliklerin hemşirelik uygulamaları ile
sağlanabileceğine vurgu yapılmaktadır. Lisans düzeyinde HSH derslerinin uygulamalı olan
bölümleri Dünya’da genel olarak öğrencilerin pandeminin bulaş riskini artırabilmesi nedeniyle
çoğunlukla çevrimiçi platformlarda interaktif yöntemlerle ve öğrencilere yakın çevrelerini
değerlendirecekleri şekilde yürütülmektedir. İncelenen üniversiteler sınırlılığında Türkiye’de
pandeminin

ilk

dönemlerinde

çoğunlukla

uzaktan

eğitimle

gerçekleştirilen

HSH

uygulamalarının, 2020-2021 güz yarıyılından itibaren bazı üniversitelerde, özellikle 7. ve 8.
dönemde olan HSH derslerinin saha uygulamalarının gerçek ortamlarda yürütüldüğü
gözlemlenmiştir. Covid 19 pandemisi ve olası benzer durumlar dikkate alınarak, HSH öğretimi
için uzaktan yapılacak yöntemlerle öğrenciye temel yetkinliklerin nasıl kazandırılacağı
konusunda bir uzlaşı raporu hazırlanması önemlidir.
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