Veliler ve Öğrenci mektubu no. 3, 2021
Değerli veliler ve öğrencilerimiz,
umarım hepiniz iyisinizdir!
Şuan zor bir dönemdem geçiyoruz ve bu işin üstesinden gelebilmemiz için bu sıkı Corona
kurallarını ciddiye alıp uygulamamız şart.
Yeni Corona aşısı sayesinde bu pandeminin ve kısıtlamaların üstesinden gelebiliriz. Biz
öğretmenler aşı yaptırabilenler arasında nüfusun üçüncü grubundayız. Ben şahsen sıra bana
geldiğinde hemen aşı olacağım çünkü ilkbahara tekrar normal hayatımızla girmek istiyorsak
bu şart.
Önümüzdeki zaman dilimi için birkaç bilgi:
Yüz yüze ders yükümlülüğün askıya alınması
Hamburg eyalet hükümetinin aldığı karar ile yüz yüze eğitim zorumluluğunun kalkması
31.01.2021'e kadar uzatıldı.
Yani herşey önceden yaptığımız gibi devam edecek:
Öğrenciler dijital ders ile devam edicek. Eğer öğrencilerin evde bakım sorunu veya ders
çalışma imkanı yok ise okuldaki acil bakım servisine müracaat edip çocuğunuzu kayıt
edebilirsiniz.

9 ve 10 sınıfların sınavları:
Almanya eğitim dairesi şuan ki durum yüzünden ilk genel okul sınavları tamamen iptal
edilmesine karar vermiştir.
Lakin yinede öğrenciler ilk genel okul sınavı diplomasını temel notlar ile karnede alacaklar
(Juni 2021).
Orta okul sınavları onuncu sınıflar için gerçekleşecek.
Ayrıca öğrencilerin bu sınava yeteri kadar iyi çalışabilmeleri için en az ocak ayı sonuna kadar
çalışma fırsatları olacak. Bu durumun hangi dersleri kaplayacağını sınıf öğretmenleri ile
görüşebilirsiniz.
Okulumuz'da online eğitim
Okulumuzdaki öğretmenler online üzere eğitimin çok başarılı geçtiğini aktarıyorlar. Herkes
bu zaman çerçevesinde çok şey öğrenip kattı hayatına. Ayrıca memnun olan veliler ve
öğrencilerimizden de herşeyin iyiyr gittiğine dair haber alıyoruz. Eğer ki online eğitim sistemi
ile iligli evinizde bir problem var ise bunu lütfen sınıf öğretmenlerine aktarmanızı rica
ediyoruz. Yahut direk de beni arayabilirsiniz, bir şekilde bir çözüm bulunacaktır eminim.
Tekniksel yardım
Elimizde hala ödünç verebileceğimiz tabletler de var. Ayrıca Wifi ile Hotspot destekleri de
sipariş edildi. Bireysel ve istisnai durumda ise sizlere kontür kartı ile de yardımcı olabiliriz.

Öğrenme Yönetim Sistemi Microsoft teams
Microsoft teams sisteminden çok memnunuz. Eğer ki siz yahut çocuğunuz bu sistem üzere
çalışmak istemiyorsanız, başka çözümler de sunmaktayız. (Misal: telefon konuşma, SMS, vs.)
Görüntülü konuşmalarda ki katılım
Video konferanslar uzaktan eğitim sistemi için önemli bir rol almaktadır çünkü bizlere bu
dönemde sosyal unsurlarımızı sağlayan tek araçtır. Bu yüzden video konferanslarına katılım
sağlanmasını öneriyoruz. Lakin yinede zorunlu değildir. Çocuğunuzun katılmasına karşı iseniz
ozaman telefondan dersi dinleme ve derse katılım sağlama imkanı da vardır.
Böyle bir durum söz konusu ise lütfen ya sınf öğretmenlerine ya da bana bildirin. En çok da
yaşı biraz daha büyük olan öğrencilerimiz kameralarına açmayı pek sevmezler. Bu durum
kabul edilebilir lakin en azından dersin başında selamlama'da kameralarını açmalarını rica
ediyoruz. Eğer ki öğrenci bunu da kesinlikle istemiyorsa bizim tarafımızdan yinede kabul
edilir.

MS- Teams için rıza bildirimi
İleri zamanda sizden ricamız MS- Teams'i kullanabilmek için bir rıza bildirimi imzalamanız.
Rıza bildirimini sizlere posta yolu ile yahut tekrar yüz yüze ders olunca ulaştıracağız.
Sizin ve çocuğunuzun MS- Teamsi tanımaya fırsatınız oldu; bu yüzden deneme çalışmasından
sonra artık MS- Teams'in nasıl çalıştığını ve kullanılmasını biliyorsunuz. Eğer MS- Teams için
rızanızı vermiyor isniz, başka alternatif de sunmaktayız.
Vekil dersler
Tüm derslerde bir vekillik mevcuttur. Elbette çocuğunuzu tanıyan bir öğretmen ayarlama
çabasına gireceğiz.
Sizleri gönülden selamlıyorum.
Size ve ailenize sağlık dileklerimi sunuyorum.
Barbara Kreuzer

