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09.09.2020 
 
Değerli Velilerimiz, 
 
St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu’nun yeni Okul Müdürü olarak kendimi tanıtmak istiyorum. 
Avusturya, Makedonya ve Karadağ'da çalıştıktan sonra son on yıldır İstanbul'da görev almaktayım. İnsanların 
misafirperverliği ve yardımseverliği burada beni çok etkiledi. Benim için öğretmen olmak dünyadaki en güzel 
meslek çünkü her gün onlardan öğrenebileceğiniz ve onlara öğretebileceğiniz gençler ile çalışıyorsunuz. Son 
on yıldır sizin çocuklarınız ile çalıştığım için mesleğime olan sevgim daha da arttı.  
 
Bildiğiniz gibi, COVID-19 salgını bizi uzaktan eğitim yapmaya ve öğrencilerle çok sınırlı iletişim kurmaya 
zorladı. Bu görevin üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Yıl sonunda uzaktan eğitim ile ilgili öneri ve 
şikâyetlerinizi sunabileceğiniz bir anket hazırlamıştık. Bize verimli bir geri dönüş sağladınız ve biz de 
değindiğiniz tüm olumlu ve olumsuz eleştirileri dikkate alarak uzaktan eğitim programımızı gözden geçirdik: 
 

 Çoğu dersimizin planlanan haftalık ders saatinin yaklaşık yarısı kadar ZOOM üzerinden eğitim 
verilecektir, bu da öğrencilerin haftada yaklaşık 20 saat ZOOM-dersi alacağı anlamına gelmektedir. 

 ZOOM dersleri önceden hazırlanmış haftalık ders çizelgesine göre mümkün oldukça blok ders olarak 
verilecektir 

 ZOOM, WebUntis ve EDUVIDUAL (Moodle'ın geliştirilmiş bir sürümü) kullanacağımız eğitim 
platformları olacaktır. 

 Yoklama WebUntis aracılığı ile gerçekleştirilecektir.  

 Öğrencilerin genel durumlarını daha hızlı bir şekilde size bildirmek için görüşme saatleri 
belirlenecektir.  

 
Eğitim ve öğretim programımızın genel hatlarını belirlemek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatlarını 
beklemekteyiz. Ancak, tüm olasılıkları göz önünde bulundurduğumuzu ve önümüzdeki zamanı yoğun bir 
şekilde hazırlık yapmak için kullanacağımıza size temin ederiz. Öğretmenlerimiz ile her gün okulda 
toplantılarımız ve görüşmelerimiz oluyor. Okulun başlangıcı ile ilgili kesin bilgi alır almaz ders programımızı 
buna göre uyarlayıp sizi hemen bilgilendireceğiz.  
 
Benim de 10 yaşında bir kızım var, çocuklarınızın eğitimi konusunda ne tür endişeler yaşadığınızı 
anlayabiliyorum. Bununla birlikte, organizasyon açısından iyi hazırlandığımızı ve öğretmenlerimizin zaten 
dersleri tüm enerjileri ile hazırladıklarını, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini 
söyleyebilirim. Özellikle bu yıl birlikte öğreneceğiz, birlikte büyüyeceğiz ve birlikte olursak başarılı bir yıl 
olacağına inanıyorum! 
 
 
Saygılarımla, 
 
 
Gernot GRABHER 
Okul Müdürü 


