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Sayın Veliler,
Sevgili Öğrencilerimiz!
Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü
durum karşısında, Milli Eğitim Bakanlığı, aldığı tedbirler doğrultusunda, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile
internet üzerinden, TRT ile televizyondan 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren Uzaktan Eğitim sürecine
başlayacaktır.
Okulumuz da Almanca okutulan tüm derslerin Sankt Georg Uzaktan Eğitim’ini, tüm öğrencilerimizin kayıtlı
olduğu Moodle portalı üzerinden yapacaktır.
Sevgili öğrenciler, uzaktan eğitim, ortak çalışmamız sayesinde üstesinden gelebileceğimiz yepyeni bir
deneyim olacaktır. Öğretmenlerimiz derslerini olabildiğince en iyi şekilde hazırlayarak Moodle portalından
öğrencilerimize sunacaktır. Uzaktan eğitimin verimli olması, öğrencilerin dersleri aksatmadan takibi ve
katılımı sayesinde olacaktır.
Sayın veliler, uzaktan eğitim öğrencilerin derse katılım kontrolünü öğretmenlerden alan bir sistem olmasına
rağmen, bu zorlu süreç, öğrencilerimizin eğitim ve öğretiminde en büyük sorumluluğun kendilerine ait
olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. Bu konuda sizlerin de işbirliğine ihtiyacımız olduğunu
belirtmek isteriz.
Sankt Georg Uzaktan Eğitim:
Almanca okutulan derslerin konuları ve ödevleri Moodle portalından aktarılacaktır. Moddle erişimi olmayan
öğrenciler susanne.kiesling@sg.k12.tr e-posta adresinden Bayan Susanne Kiesling ile iletişime geçerek erişim
bilgilerini alabileceklerdir. Tüm öğrenciler diğer iletişim aracı olan e-postalarını ve WebUntis’i her gün birkaç
kez kontrol etmelidirler. Haftalık ders programının WebUntis sisteminden takibine devam edilecek olup,
öğrencilerin ders ile ilgili sorularını, öğretmenlerin ders saatleri içerisinde yöneltmeleri gerekmektedir.
EBA Sisteminde Uzaktan Eğitim:
Türkçe okutulan derslerin uzaktan eğitim uygulaması (Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ve Din Kültürü
ile Ahlak Bilgisi) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimizin
EBA sistemine giriş için T.C. Kimlik Numarası ve e-Okul bilgilerini kullanmaları yeterlidir. Öğretmenlerimiz
dersleri ile ilgili iletilerini EBA sistemi üzerinden göndereceklerdir. Ayrıca Moodle portalı üzerinden de
derslerle ilgili yaptıkları çalışmaları öğrencilerimize bildirebileceklerdir.
EBA sistemine öğrencilerimiz aşağıdaki linklerden ulaşabilirler;
EBA sistemine http://www.eba .gov.tr adresinden,
EBA sistemi sık sorulan sorular bölümüne https://www.eba.gov.tr/yardim-sss/ adresinden,
EBA simülasyonlarına https://www.eba.gov.tr/kullanim-simulasyonlari adresinden ulaşabilirsiniz.
Sağlıklı günler dileriz.
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