Entwurf für ein Elterninformationsschreiben
16.12.2020 ve 10.01.2021 tarihleri arasında okullarda öğretimle ilgili genel kurallara
dair anne babalara bilgidir

Sevgili anne babalar,
Sevgili veliler,
Sayın Bayanlar ve Baylar,

Bulunduğumuz ders yılı, özellikle korona pandemisinin büyük etkisi altında. Okullar son
haftalarda ve aylarda normalin üstünde iş yaptılar ve yüz yüze ders verilmesini sağlayarak eğitim
hakkına en iyi şekilde ulaşılmasına, ayrıca meslek ve aile hayatının bir arada yürütülebilmesine
katkı sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Önümüzdeki bayram tatilinde ve yılbaşında daha çok ziyaretler olacağından ve bu nedenle
enfeksiyon artışının aşırı yoğun şekilde devam edeceğinden yola çıkılmaktadır.
13.12.2020 tarihinde eyalet başbakanları ve federal başbakan bir araya gelerek enfeksiyondan
korunmak üzere hem kamu alanında hem özel hayatta kısıtlamalar içeren sıkı önlemler aldılar.
Bu çerçevede okulların da korona pandemisini kontrol altına almak üzere toplumsal
sorumluluklarını yerine getirmek adına dersleri ve böylece sosyal kontakları olabildiğince
azaltmaları gerekmektedir.

Saarland eyaletindeki okullar için bu konuda aşağıdaki kurallar geçerlidir.
Tüm sınıflar ve kurslar için 16.12.2020 Çarşamba gününden itibaren okulda yüz yüze derse
girme yükümlülüğü 10.01.2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Öğrenciler okulda derse
devam etmeyecek, “evden ders” göreceklerdir.

Birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar olan sınıfların öğrencilerinin bazıları için öğleden önce duruma
göre ayarlanmış yüz yüze eğitim sunulacaktır. Yeterli gerekçe olması durumunda bu uygulama
yedinci sınıftan itibaren olan sınıfların öğrencileri için de mümkün olabilecektir. Çocuğunuza evde
bakamayacaksanız veya evden ders görme imkânı yoksa çocuğunuzu 15.12.2020 Salı gününe
kadar bunun için okula kaydettirebilirsiniz.
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FGTS (isteğe bağlı tüm günlük okul), buraya kayıtlı çocuklar için aynı kapsamda sunulmaya
devam edilecektir. FTGS çerçevesinde sunulan tatil bakım hizmeti 21.12.2020 ve 23.12.2020
tarihleri arası için bu ders yılında zaten öngörüldüyse, planlandığı şekilde yapılacaktır. Velilerin
FTGS ve tatil bakım hizmetine katılma konusunda kayıtları 15.12.2020 tarihine kadar yaptırması
gerekmektedir.
Yüz yüze derslerin durdurulması ile ilgili 16.12.2020 çarşamba gününden itibaren geçerli
kurallar, zorunlu tüm günlük okullar için de geçerlidir. Okulun sunacağı, duruma göre
ayarlanmış eğitim dersleri öğleden önce yapılacaktır. Öğle paydosunda normalde sıcak yemek
verilecektir. Öğle yemeğinden sonra boş zaman aktiviteleri normal okul bitiş saatine kadar
sunulacaktır. Çocukların velileri çocuklarının bu programa ne derece katılacağına ve de katılıp
katılmayacağına karar vereceklerdir.

Okulun sunduğu yüz yüze dersler sırasında (ilkokul çocukları dahil) 1,5 metre mesafenin
korunamayacağı her alanda okulda bulunulan tüm süre boyunca ağız ve burun maskesi takma
zorunluluğu vardır.

“Evden ders görme” çerçevesinde her öğrenci derse katılmak zorundadır. 14.12.2020 ve
15.12.2020 tarihlerindeki yüz yüze son dersler sırasında tüm öğrencilere evde ders görmek
üzere ders konuları ve malzemesi verilecektir. “Evden ders görme” alanındaki ders konuları
ilkokul öğrencileri için öncelikli olarak Almanca, matematik ve genel bilgi derslerine
yoğunlaşacaktır. Beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar olan sınıflardaki öğrenciler için Almanca,
matematik, yabancı dil, fen bilimleri ve toplum bilimleri dallarında yoğunlaşacaktır. Mezuniyet
sınıfları için dersler, sınav derslerine yoğunlaşacaktır. “Evden ders görme” onbirinci sınıftan
onüçüncü sınıfa kadar olan sınıflardaki öğrenciler için ders konuları ve malzemesi kurs sistemi
çerçevesinde ders planına göre sınava hazırlık ağırlıklı olacaktır.

Bitirme sınavları için

derinlemesine alıştırmaların yapılmasına ve bunların öğretmenler tarafından desteklenmesine
önem verilecektir.
Önemli olan nokta, “evden ders görme” şeklindeki eğitime öğretmenler tarafından eşlik edilmesi
ve öğrencilerin öğretmenlerine ulaşabilmesinin sağlanmasıdır.
Hazırlanacak yeni ders konuları ancak yüz yüze ders esnasında belirli ölçüde hazırlandıktan
sonra not değerlendirmesine konu olabilecektir. Önceden planlanan yazılı sınavlar 16.12.2020
ve 10.01.2021 tarihleri arasında yapılmayacaktır.
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Bu ders yılındaki bitirme sınavları ile ilgili özel düzenlemeler, özelikle lise bitirme sınavlarının
ertelenmesi konusu, bu hafta okullara bildirilecektir.

Özellikle bitirme sınıfları ve bitirme kurslarında dijital medya kullanımının aktif öğrenmeye eşlik
etmesi özellikle önerilmektedir. Çalışma sonuçlarını sağlamak üzere Online-Schule Saarland
(OSS) video konferansları fonksiyonu, online danışma saati olarak kullanılabilecektir. Bunun
dışında uzaktan öğrenme konusu, dijital ders planı şeklinde ve müşterek online öğrenme
seansları şeklinde mümkün olacaktır.

Enfeksiyon durumunun önümüzdeki haftalardaki değişimine göre okulun çalışma şekli ile ilgili
kurallar da değiştirilecektir. Yeni yılda 11.01.2021 tarihinden itibaren okulla ilgili geçerli olacak
olan diğer kurallar konusunda sizleri tabii ki mümkün olduğunca erken bilgilendireceğiz.

Sizlere candan selamlarımızı sunar, anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
Size ve ailenize tüm durumlara rağmen iyi bayramlar ve iyi bir yeni yıl dilerim.

Selamlar
Verilen göreve istinaden gönderen:

Okul müdürü
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