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Unterrichtsversorgung während der Schulschließung 

Okul kapatilma sürecinde  ders planlaması 
 

 

17. März 2020 

 

Sevgili veliler, 
 
Size ve çocuklarınıza sağlığınız için en iyi dileklerimi sunuyorum ve bu kriz zamanında 
diğer yükümlülüklerinize ek olarak çocuklarınıza tüm gün bakım yapmalarınız için kuvvet 
diliyorum. 
 
Enfeksiyon zincirlerinin kesilmesine katkınız olağanüstü idi: Pazartesi ve Salı günü 
bakacak sadece iki öğrencimiz vardı. 
 
Bir okul olarak, birkaç haftalık bu okulun kapanması sırasında eğitim görevimizi çok 
ciddiye alıyoruz ve çocuklarınıza bu süre için uygun öğretim materyallerinin sağlanmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. 
Öğretmenler şu anda materyallerin ilk iletimini bağımsız olarak organize etmektedirler ve 
gecikmeler olabilir. Bunun nedeni, GST Fährstraße öğretmenlerinin gelecek hafta için 
bireysel dersler için koordine edilen Almanca ve Matematik dersleri için öğretim 
materyalleri sağlamak için zaten uzman ekiplerde çalışmalarıdır. Okul olarak amacımız, 
çocuğunuz için öğretim materyallerinin tedarikini öğretmenlerin sağlık durumlarından 
bağımsız hale getirmektir. 
 
Bununla birlikte, öğretimdeki bu tam değişim bizim için çok zor bir iştir ve hepimiz 
neredeyse her saat yeni bilgiler al yor ve öğreniyoruz. Kullandığımız prosedürlerle ilgili  

önerileriniz varsa, lütfen önerilerinizi çocuğunuzun sınıf öğretmenleriyle paylaşmaktan 
çekinmeyin: daha iyi olmak için tüm önerileri minnetle değerlendireceğiz. 
 
Eğitim materyalleri gelecek hafta size öğretmenlerden gelen e-posta, posta ve doğrudan 
postaların bir karışımıyla gönderilecek ve bunlardan bazıları da internet sayfam zdan 

indirilebilir. 
Önümüzdeki haftanın tecrübesi ile, bu süreci sürekli olarak değerlendireceğiz ve gerekirse 
yeniden hizalayacağız. 
 
Görevleri tamamlamakla ilgili sorularınız olursa, çocuğunuzun sınıf öğretmenine istediğiniz 
zaman başvurabilirsiniz. Büyük öğrenciler öğretmenleriyle doğrudan e-posta veya telefon 
yoluyla da iletişim kurabilir. 
 
Medya koordinatörümüz Bay Lorenz, okul çocukları, NDR çocuk dergisi "Mikado", 
Onilo'dan iki dinleme ve okuma öyküsü ve internet sayfamızda mevcut okuma ve aritmetik 



uygulamalar için bilgi kanallarına ilk bağlantıları zaten sağladı: 
 
https://schulefaehrstrasse.hamburg.de/corona/ 
 
Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu teklifi sürekli genişletmeye çalışacağız. 
 
Son olarak, sizden bu kriz döneminde kendinize ve çocuklarınıza derslerden dolayı 
gereksiz baskı yapmamanızı istiyorum: asıl mesele herkesin sağlıklı kalması! 
Önümüzdeki birkaç hafta içinde konuşma analizi ve yazılı bölümün bir bölümünde ortaya 
çıkabilecek tüm açıklar, okul yeniden açıldıktan sonra hızlı bir şekilde çözülecektir. 
 
 
Siz ve aileniz için en iyi dileklerimle, 
 
Jochen Grob 
Okul müdürü 

 


