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Sayın Veli, 
 
Okulların kapatılasının ilk haftasını iş ve günlük aile hayatınızın    içinde makul bir biçimde 
yönetebilmeyi başardığınızı umuyorum. 
  
Çocuklarınıza evde bakmak ve onların dersleri ile ilgilenmek  için gösterdiğiniz  olağanüstü arzu ile  
enfeksiyonun yayılmasını önlemekte etkili katkı sağlamış oldunuz. 
 
Okulların kapatılasının ikinci haftası için sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum.Bu öncelikle 
çocuğunuzun ders planlaması ve çalışma durumu ile ilgili olacak, sonra da evde öğrenme ile ilgili 
bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. 
 
İçinde bulunduğumuz haftada  iyi koordine edilmiş ekipler her  sınıf için ders materyalllerini 
güvenilir bir biçimde tedarik edebilecek durumdayız.Su anda ders materyalleri hem E-Posta (E-
Mail), hemde Postane  yoluyla ayrıca öğretmenler tarafından şahsi olarak ulaştırıyoruz. Bu durum 
tek bir dağıtım yoluna karar veremediğimiz için değil, aileler arasındadaki farklılıklar, ailelerin 
evlerindeki farklı teknik donanımlar  nedeniyledir. Bazı aileler E-Posta ile gelen materyalleri kendi 
yazıcılarından yazdırabiliyorlar. Bazılarında ise yazıcı yok veya E-Posta adresleri düzgün çalışmıyor. 
Bu karma teslimat yöntemlerimizle öğrencilerimize ders materyallerinin ulaşmasını garanti 
ediyoruz, aynı zamanda enfeksiyon zincirini etkili bir şekilde kırıyoruz. Okulların kapalı olduğu 
haftalarda bütün sınıf öğretmenlerimiz hafta başında çocuğunuzla iletişim kuracak. Bu konuşma ile 
içinde bulunduğumuz olağanüstü durumda öğretmen-öğrenci konuşması bağlamında biraz olsun 
günlük okul hayatı ve normalleşme iletmek istiyoruz. 
 
Evdeki dersler için çocuklarınıza aynı okuldaki gibi düzenli, hep aynı kalan bir çerceve 
çizmenizi,alışkın oldukları düzeni devam ettirmenizi (yataktan kalkma, kahvaltı, giyinme, diş 
fırcalamayı unutmama,sonra derse başlama) tavsiye ederim. Çocuğunuzun okul hayatından bildiği 
gibi küçük bir ritmik bölümle başlayınız. Birbirinize günaydın diyerek haftanın şiirini , haftanın 
şarkısını beraber okuyup söyleyebilirsiniz. 
 
Daha sonra çocuğunuz Almanca ve Matematik materyalleri ile nasıl  çalışılacağını bilir. Çocuğunuz 
yalnız çalışsın. Zaten okulda da yalnız çalışabiliyor. Sürekli yanında  durmanıza gerek yok. 



Çocuğunuzun okulda her gün bir saat Matematik bir saat Almanca dersi olduğunu unutmayınız. Her 
şeye rağmen bu süre evde de yeterli olacaktır. 
Aynı okulda olduğu gibi Matematik ve Almanca çalışmaları arasında kücük bir mola faydalı olacaktır. 
Eğer çocuğunuz isterse on dakikalık bir kahvaltı molası verebilirsiniz. Bu okulda da bu şekilde 
yapılıyor. Sonra okulda yarım saatlik bir teneffüs başlar, ardından spor,müzik,güzel sanatlar, el işi 
gibi dersler gelir. Bunun için Internet Sayfamızda listelenen önerileri kullanabilirsiniz. Biz bunları 
sürekli geliştireceğiz. Ek ders içerikleri ile ilgili zamanınız olmazssa veya enerjiniz yoksa bu bölümü 
bırakınız. 
 
Geçtiğimiz hafta içinde çocuğunuz için az veya çok başarılı bir model bulduysanız benim 
tavsiyelerimi unutunuz, daha önce olduğu gibi devam ediniz. 
Bu yeni durumda, ilave olarak hareketlerinizi kısıtlayacak durumlar olursa, birden fazla çocuğunuz 
varsa, bir yakınınız hastaysa veya işinizle ilgili bazı zorluklar varsa size teslim edilen materyallerin bir 
kısmını işleyebilirsiniz. Bu durum tabiiki son derce normaldir. 
Siz veya çocuğunuz herhangi bir gün bu çalışmaları yapamayacak durumda olabilirsiniz, o zaman bu 
görevleri yapmayınız.Kendi tecrübelerime dayanarak stresli ve sabırsız öğretmenlerin ve 
öğrencilerin iyi bir iş yapamayacaklarını çok iyi biliyorum. Öğretme ve öğrenmede kendine güven ve 
rahatlık ön koşuldur. Eğer bu koşullar yoksa sakın kendinizi ve çocuğunuzu suçlamayın ve kendinize 
ve çocuğunuza bir gün tatil verin. 
 
Yine de vurgulamak isterim ki, toplumsal kriz durumlarında çocukların  günlük yaşamlarını normal 
şekilde sürdürmelerini sağlamak anlamlı ve faydalıdır. 
 Buna öğretim, okul eğitimi ile alıştıkları günlük rutinleri koruma hakkı da dahildir. 
 
Size ve ailenize iyi dileklerimi sunar önümüzdeki haftalar için güç  ve huzur dilerim. 
 
Selamlarımla 
 
Jochen Grob 


