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Elterninformationen zur Schulschließung in der Kalenderwoche 17 

Okul kapanışı ile ilgili 17. Hafta veli bilgilendirmesi. 

 

20. April 2020 

Sevgili Veliler, 

 

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde çocuklarınıza evde bakma ve uzaktan öğretim ile ilgili çabalarınız 

sonuç verdi. Enfeksiyon zincirleri belirgin  bir şekilde kesintiye uğradı, bulaşmaların sayısı geriye 

doğru gidiyor. Virüsün başarılı bir şekilde izole edileceğine  dair gerçekçi bir bakış açısı olduğu 

görünüyor. 

Bu durum, önümüzdeki birkaç hafta içinde okulları yavaş yavaş yeniden açmayı mümkün kılacaktır. 

4 Mayıs'tan itibaren dördüncü sınıf öğrencileri tekrar okula başlayabilecekler.  1. , 2. ve  3. sınıf  

öğrencilerinin öğretimlerine   şimdilik uzaktan devam edilecektir. 

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde,  öğrencilerin iyi  öğretim taleplerini  ve enfeksiyona karşı  

gerekli korunmayı sürdürecek  ihtiyaçlarını karşılayacak bir okul açılış konsepti geliştirmek için BSB 

ile birlikte çalışacağız. Dördüncü sınıfların eğitiminden edineceğimiz deneyimler,  okuldaki diğer 

sınıfların öğrencilerine de   kademeli olarak tekrar okulda  ders vermemize  izin verecektir. 

Bazı ailelerin GTS Fährstraße'deki uzaktan öğretimin  kalitesinden tamamen memnun olmadığını 

bilerek, bu mektupta, öğretmenlerimizin çalışmalarını okul yönetimi açısından tanımlamak  ve şu 

anda uzaktan eğitim için tüm isteklerinizi karşılayamadığımızı belirtmek  istiyorum. 

Son savaştan bu yana yaşanan en büyük sosyal krizde meslektaşlarım öğrencilere birkaç gün içinde 

eğitim materyallerinin verilmesini sağladılar ve öğrenme gruplarıyla iyi ve başarılı bir iletişim 

kurmayı başardılar. Tüm sınıflar için üç farklı seviyede öğretim materyalleri hazırlandı ve bu 

materyaller bireysel görevlerle desteklendi. Bu çalışma,  kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan azami 

heterojen olan  KESS-1 bölgesinin  kapsamlı zorlukları altında başarılıdır.  Bu çalışmayı yapan 

öğretmenler herkes gibi aynı zorluklarla mücadele ediyorlar. Aynı zamanda onlar evde çocuklarına 

bakmak zorundalar,  ya da daha önceden  hastalıkları  var veya akrabalarına bakmak durumundalar,   

bazen de yaşları gereği  enfeksiyon  onlar için zaten önemli bir risikodur. 

Hem meslekdaşlarımızın  çalışma yapıları hem de öğrencilerle iletişim yapıları bir günden diğerine 

tamamen yeniden geliştirilmeliydi,böylece meslektaşlar mevcut bir teknik altyapıya neredeyse hiç 



erişemediler. Tüm meslektaşlarım yüksek profesyonellik ve olağanüstü bir bağlılıkla, okulun 

kapanması sırasında hiçbir öğrencinin derslerinden geri kalmamasını sağladılar. Bu, GTS 

Fährstraße'nin tüm personeli tarafından  olağanüstü, parlak  bir başarıdır. 

Okulların kısmi açılışı ile öğretmenlere talepler önemli ölçüde artacaktır. Aynı zamanda iş yerinde 

enfeksiyon riski artarken, öğrenciler okulda ve evde öğretilmeli, enfeksiyondan  korunmaları için 

konseptler geliştirilmeli ve uygulamaya konmalıdır. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda hem  iş 

hayatınız  hem de evde çocuk bakımı   sizler için devam eden bir yük anlamına gelecektir. 

 

 

Muhtemelen hepimiz bu olağanüstü toplumsal durumla 2021 yılına kadar yaşamak zorunda 

kalacağız. Uzaktan öğretim ve okul  öğretimi  ve Tamgün' ün   gerçekçi koşullarında ,  korona virüsü 

zamanlarında   iyi ve yapıcı bir  diyalog sürdürmeye devam  edersek,  hepimiz çocuklarınız ve 

öğrencilerimiz için dersleri daha iyi organize edebileceğiz. 

4 Mayıs'tan itibaren okulun en azından kısmi bir açılışının öngörülebilmesinden ve nihayet GTS 

Fährstraße'deki çocuklarınıza ve öğrencilerimize  tekrar ders verip gün boyunca onlara 

bakabileceğimiz için  hepimiz  seviniyoruz. 

 

 

En içten dileklerimle 

Jochen Grob 

 

 


