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Sayın Veli, 
 
Zorlu bir ders yılını ardımızda bıraktık ve önümüzde büyük olasılıkla bizi daha da zorlayacak ve tüm gücümüzü seferber 
etmemizi gerektirecek bir ders yılı bizi bekliyor. Dolayısıyla da, iyi bir organizasyon ve tüm enerjimizle yeni ders yılına 
başlamaya hazır olduğumuzu söyleyebilmekten kıvanç duyuyoruz. Bu veli mektubumuzda sizlere bu ders yılına ilişkin bazı 
önemli hususları bildirmek istiyoruz. 
 
Ders yılına uzaktan eğitimle başlayacak olsak da, çocuklarınıza okulumuzun ders programını tam kapsamıyla sunabilmek 
bizim için büyük önem taşıyor. Bu da şu anlama geliyor: Sunduğumuz tüm dersler okutulacak olup bunların yaklaşık yarısı 
ZOOM ile doğrudan eğitim olarak, diğer yarısı ise alıştırmalar, tekrarlar ve pekiştirmeler şeklinde gerçekleştirilecek. Bu 
planlamanın temelinde ise, öğrenme sürecinin şu üç aşamadan oluştuğunu öngören pedagojik yaklaşım yatıyor: 

 
1.  Ders verme/konuyu aktarma 
2.  Öğretilen konunun alıştırmalarla pekiştirilmesi 
3.  Öğretmenin geri bildirimleri 

 
Öğrenme sürecinin başarısı açısından bu aşamaların üçü de önemlidir. Öğretmen dersi aktarır ve pedagojik yöntemlerle 
önceden hazırlamış olduğu ders içeriğini öğrencilere sunar. Öğrenciler ise, alıştırma aşamasında bu öğretilenleri kendi 
başlarına uygulamaya ve pekiştirmeye çalışırlar. Öğretmenin yapacağı geri bildirimlerle de öğrenci, konuyu kavrayıp 
kavramadığını veya bilgisini nasıl geliştirebileceğini anlar. 
 
Bu aşamalar elbette sınıf ortamında uygulanan eğitim için de geçerlidir, sınıfta ders verirken de öğrencilere 40 dakika 
boyunca kesintisiz olarak bilgi aktarılmaz, araya alıştırma ve geri bildirim etapları serpiştirilir. Uzaktan eğitimin 
avantajlarından biri de, öğrenciye alıştırma etabını kendi istediği gibi şekillendirme fırsatı vermesi, öğretmene ise 
öğrencilere daha ayrıntılı geri bildirimde bulunma olanağı sunmasıdır, ki sınıf ortamında bu çoğunlukla zaman azlığı 
nedeniyle mümkün olmaz. 
 
Uzaktan eğitim, olabildiğince blok ders olarak ve belirlenen ders çizelgesine göre uygulanacaktır. Bu çizelgeyi sizler de 
WebUntis’ten takip edebilirsiniz, öğrencilerin devam yoklamaları da WebUntis üzerinden yapılacaktır. Notlandırmanın 
ne şekilde yapılacağı ise henüz belli olmamakla birlikte, öğrencilerin bilgi düzeyleri testler ve diğer yöntemlerle düzenli 
olarak kontrol edilecektir. 
 
Bu veli mektubunun ekinde sizlere ayrıca öğrencilerimiz için hazırladığımız “Uzaktan Eğitim İlkeleri”ni de iletiyoruz. Bu 
bağlamda, öğrencinin dikkati dağılmadan, sakin bir şekilde ders çalışabileceği uygun bir çalışma alanı olması, uzaktan 
eğitimin olmazsa olmazıdır.  
 
Veliler ile öğretmenler arasında doğrudan iletişimi kolaylaştırmak amacıyla, ders çizelgesinde görüşme saatlerine de yer 
verilmiştir. Görüşme talebiniz olduğunda şimdiye kadar olduğu gibi lütfen Sekreterliğe bildiriniz, sekreterimiz ZOOM 
üzerinden ilgili öğretmenle görüşmenizi sağlayacaktır. 
 
Eduvidual eğitim platformunda ise, öğrencilerimizin geçtiğimiz ders yılının ikinci döneminde işlenen konuları tekrar 
edebilmesi için tamamlayıcı ders materyalleri yer alacaktır. Bu platformda, çevrimiçi doldurularak dijital imza ile tekrar 
Eduvidual’e yüklenebilir özellikte formlar ile önemli bilgiler sunulacaktır. 
 
12. Sınıflarda, üniversite giriş sınavları nedeniyle yaşanan gerginliğin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, bu 
öğrencilerimiz (çok) iyi Almanca bildikleri ve okulumuzda dört yıldan beri öğrenim gördükleri için okul sistemimizi 
yakından tanıyorlar ve istenen becerilerin çoğu uzaktan eğitim ortamında da sorunsuz bir şekilde ele alınabilecektir. 
Okulumuzda sunulan uzaktan eğitim ve öğrencilerimizin kendi sorumluluklarını üstlenmesi sayesinde, onları mezuniyete 
ve Matura Sınavına en iyi şekilde hazırlayabileceğimize ve önceki yıllarda olduğu gibi bunun başarıyla üstesinden 
geleceğimize inancımız tam. 
 
C1 Sınavı, Bakanlığın öngördüğü güvenlik kuralları nedeniyle ertelenmiş olmakla birlikte, koşullar izin verdiğinde ve sınav 
için gereken hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz yapılacaktır. 
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Avusturya ve Almanya’daki üniversitelerle ilgili okulumuzun yükseköğrenim danışmanları Çiğdem Altun Özdemir ve 
Philipp Rössle’dir.  
 
11. Sınıflar için önemli bir kriter, öğrencinin Matura için hazırlayacağı tez niteliğindeki Ödev kapsamının belirlenmesidir. 
Bunun için ders çizelgesinde gereken danışmanlık saatleri ayrılarak öğrencinin iyi bir danışmanlık desteği alması 
sağlanmıştır. C1 Sınavı planlandığı gibi – güvenlik kurallarının izin vermesi kaydıyla – ikinci yarıyılda yapılacaktır. 
 
10. Sınıflar için normalde öngörülen Avusturya Gezileri bu sene gerçekleştirilemeyecektir. B2 Sınavı güvenlik kuralları izin 
verdiği takdirde ikinci yarıyılda yapılacaktır. Okul ortamında eğitime geçilebilmesi halinde, haftada bir takviye dersi 
uygulanarak dörder hafta Almanca, İngilizce, Matematik ve Fen dersi sunulacaktır. 
 
Okulda eğitime geçilebilmesi halinde, 9. sınıflarda da haftada bir takviye dersi uygulanarak dörder hafta Almanca, 
İngilizce, Matematik ve Fen dersi sunulacaktır.  
 
Ticaret Sınıflarında derslerin doğal olarak odak noktasını oluşturan ticaret dersleri için, öğretmenlerimiz tarafından 
uzaktan eğitime yönelik özel bir eğitim planı hazırlandı. 
 
Halen geçerli olan güvenlik kuralları nedeniyle kulüp çalışmaları yapılamayacaktır. İkinci dönemde durumun değişmesi 
halinde çalışmalara başlanacaktır. 
 
Öğretmenlerimizin önümüzdeki ders yılına en iyi şekilde hazırlanmak için haftalardan beri var güçleriyle çalıştıklarından 
emin olabilirsiniz. Sizlerden gelecek geri bildirimler bizim için çok değerli olduğu için, herhangi bir soru veya sorununuz 
olduğu takdirde bunu derhal öğretmenlerimize veya Rehberlik Servisimize bildirmenizi rica ederiz. 
 
Veliler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimin güçlenmesine çok önem vermekteyiz ve bu nedenle de, olası 
sorulara açıklık getirmek amacıyla her dört seviyenin veli temsilcileriyle aşağıda belirtilen tarihlerde bir bilgilendirme 
etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz: 
 

12. Sınıflar 22.09.2020  Salı  saat 18.00 – 19.00 arası  
11. Sınıflar 23.09.2020  Çarşamba saat 18.00 – 19.00 arası 
10. Sınıflar 24.09.2020  Perşembe saat 18.00 – 19.00 arası 
  9. Sınıflar 25.09.2020  Cuma  saat 18.00 – 19.00 arası 

 
Bugüne dek okulumuza göstermiş olduğunuz güvene teşekkür ediyor, işbirliğimizin bu zor dönemde de devam etmesini 
umuyoruz çünkü bu süreci birlikte başaracağız. 
 
Tüm öğrenci ve velilerimize sağlıklı ve başarılı bir ders yılı diliyoruz. 
 
 
 

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

 
 
 
Not: Bakanlığın tüm seviyelerde yüz yüze eğitim uygulanmasına sağlık nedenlerinden dolayı izin vermeyeceği kesinlik 
kazanınca okulumuz, bu imkanın 21 Eylül tarihinden itibaren seviye bazında tanınması için başvuruda bulunmuştu. Bu 
başvurumuzun reddedildiği yazılı olarak bildirildi, ancak sözlü olarak da, Hazırlık sınıflarıyla başlamak üzere, sınıfta yüz 
yüze eğitime kısmen izin verilmesi yönünde yeni görüşler olduğu ve kısa süre içinde bize de iletileceği belirtildi.  


