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Sayın Veli, 
 
2020/2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ortasında her şeyin iyi gittiğini görmek sevindirici. T.C. Milli Eğitim Bakanı  
Prof. Dr. Ziya Selçuk 18.11.2020 tarihli duyurusunda 20 Kasım 2020 Cuma gününden 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar 
resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini açıklamıştır.  
Bu veli mektubu okulumuzdaki son gelişmelerden haberdar olmanız için hazırlanmıştır.  
 
23.11.2020 Pazartesi gününden itibaren 2020/2021 eğitim öğretim yılının başında yayınlamış olduğumuz ders programına 
döneceğiz. Geçmiş dönemdeki deneyimlerimize dayanarak çevrimiçi (ZOOM) dersler ile ilgili herhangi bir sorun yaşayacağımızı 
sanmıyorum. Avusturya'daki okulların da uzaktan eğitim aldığı bu dönemde “Eduvidual” programının çok yavaş işlediğinin 
farkındayız ve düzeltilmesi ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
 
Geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı sınavların notları e-okul sistemine işlenecektir. “Mahnung” alan öğrencilerimizin ders 
öğretmenleri ile görüşmek için randevu almanızı rica ederiz. (gerekmektedir) 
 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı henüz yapılmamış olan sınavların 4 Ocak 2021 tarihinden sonra telafi edileceğini duyurmuştur.   
Ancak ayrıntılar hakkında henüz bir bilgi verilmemiştir.  
 
16 Kasım 2020 Pazartesi günü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ nin yaptığı toplantıda veli ve öğrenci temsilcileri 
tarafından gündeme getirilen birkaç önemli konuyu aşağıda bilginize sunuyoruz:  
 

 Tüm sınıflardan çevrimiçi ders aktarımı: İnternet kapasitemiz sınırlıdır, durumu sürekli olarak değerlendirmekteyiz. 
Aktarım kalitesi iyi olmadığı takdirde öğrenciler dersleri takip edemeyeceklerinden bu durum bizim için de çok önemlidir.  

 Derslerin video kayıtlarını arşivlemek: Arşivleme yapamamamızın birkaç nedeni vardır. KVKK yasası gereği ve çok büyük bir 

depolama kapasitesi gerekmesi, eğitim açısından çok verimli olmadığını ve böyle bir uygulamada öğrencilerin derslere 

gerekli önemi vermeyeceklerini düşünüyoruz. Öğrenci ders sırasında bir konuyu kaçırdığını veya anlamadığını düşünüyorsa 

kesinlikle hiç çekinmeden sınıf arkadaşları veya öğretmeni ile irtibata geçmelidir.  

 Özellikle hazırlık sınıfları için daha çok öğrenci odaklı faaliyetlerin sunulması: Öğrenci odaklı faaliyetlerin öneminin 

farkındayız ve öğretmenlerimizle konu hakkında görüşmekteyiz. 

 “Eduvidual” da bulunan dosyalarda ayrıntılı açıklamalar: Öğretmenlerimizden “Eduvidual” a ayrıntılı açıklamalar koymaya 

gelecekte daha fazla dikkat etmeleri talep edilecektir.  

 Yüz yüze eğitimde Tasarı Geometri dersi: Tasarı Geometri dersini planlamak istedik, ancak uzaktan eğitim nedeniyle 

ertelemek zorunda kaldık, farklı seçenekleri düşünmeye devam ediyoruz. 

 Sınav tarihlerinin ve derslerinin dağılımı: İyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. 

 Korona vakaları hakkında güncel bilgilendirme: Şimdiye kadar okulumuzda bir vaka ile karşılaşmadık. Risk taşıyan 

sınıflardaki öğrenci ve öğretmenler uyarıldı. Bizce çok ayrıntılı bilgi vermek KVKK bakımından sakıncalı olabilir. Genelde, 

Okul Aile Birliği Başkanı ve öğrenci temsilcilerimiz uygulamamızdan memnun olduklarını ve özellikle organizasyonun iyi 

yürütüldüğünü ifade ediyorlar. Lütfen, iyileştirilmesi gereken konular hakkında bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. 

 “Matura” ve Yurtdışında Eğitim Fırsatları ile ilgili bilgilendirme: Önümüzdeki haftalarda çevrimiçi konferanslar 
düzenlemeyi kararlaştırdık. (ZOOM link bilgisi e-posta ile gönderilecektir): 

 
Lise 12. Sınıflar   23.11.2020  Pazartesi saat 18.00  
Ticaret 10, 11 ve 12. Sınıflar 25.11.2020  Çarşamba saat 18.00  
Lise 10. Sınıflar   08.12.2020  Salı  saat 18.00  
Lise 11. Sınıflar   10.12.2020  Perşembe saat 18.00  

 
Öğrencilerimizin derslere gösterdikleri ilginin başarılarına yansıması bizleri de çok mutlu etmiştir. Bu şekilde çalışmaya devam 
edersek, tüm zorluklara rağmen başarılı bir yıl geçireceğimize eminiz.  
 
Desteğiniz ve anlayışınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla, 
 
 
 
 

Dr. Yasin BEŞER Mag. Gernot GRABHER 
Türk Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü 

 


