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31.08.2020 
 
Değerli Hazırlık Sınıfları Velilerimiz, 
 
Çocuklarınız için dersler bugün başlamalıydı. Ancak biz derslere 21 Eylül 2020 tarihinde başlamaya karar verdik, 
nedenlerimizi aşağıda sizlere sunuyoruz: 

 
• Özellikle yeni başlayan öğrencilerimizin, henüz tanımadıkları bir okulda, henüz tanışmadıkları sınıf arkadaşları 
ile uzaktan eğitime başlamaları zordur. 
• Bu yıl Avusturya'dan sekiz yeni öğretmenimiz geliyor, ancak çalışma izinlerini alamayan bazı öğretmenlerimiz 
İstanbul’ a gelemediler. 
• Her ne kadar okulda yüz yüze eğitim vermeyi umuyor olsak da, büyük bir olasılıkla uzaktan eğitime devam 
etmemiz gerekecek. Okul olarak bizler önümüzdeki haftaları her türlü senaryoya -Uzaktan Eğitim, Yüz Yüze 
Eğitim, Karışık Eğitim- iyi hazırlanarak çocuklarınıza 21 Eylül tarihinden itibaren pedagojik değeri olan bir eğitim 
sunmak yönünde değerlendireceğiz. 

 
Bu yıl ara tatiller yapılmayacağından ve öğretim yılı bir hafta daha uzun süreceğinden çocuklarınız eğitimlerinde  herhangi 
bir yetersizlik yaşamayacaklardır. 21 Eylül'den itibaren tüm eğitim şekillerini göz önünde bulundurarak –uzaktan eğitim, 
çevrimiçi eğitim, dönüşümlü eğitim- çocuklarınız için kaliteli bir eğitim sunabilmek açısından hazırlık yapabileceğimiz bir 
dönem olacaktır.   
 
Bu fırsatı Yeni Okul Müdürü olarak kendimi tanıtmak için kullanmak istiyorum: Mesleki istasyonlar olarak Avusturya, 
Makedonya ve Montenegro (Karadağ) da çalıştıktan sonra 2010 yılında İstanbul' a geldim ve St. Georg Avusturya 
Lisesi’ nde on yıldır görev yapmaktayım, sekiz yıldır da Almanca Zümre Başkanıyım. Bu süre zarfında eşim, İstanbul’ da 
dünyaya gelen kızım ve ben Türkiye'yi ve insanlarını tanıdık ve sevdik.  
 
Bu süreçte, Dil Diploması Sınavları ve Avusturya Merkezi Matura Sınavları yapılmasını sağlayarak ve birçok farklı 
yöntemler üzerinde çalışarak eğitim alanımızı daha da geliştirdik. Tecrübelerime dayanarak, çocuklarınızın mükemmel bir 
eğitim alacağını sizlere temin ederim, emin olabilirsiniz.  
 
Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarını beklemekle yükümlü olduğumuzdan, eğitim yılına ne zaman ve ne şekilde 
başlayabileceğimiz hakkında bu gün sizlere daha ayrıntılı bilgi veremiyoruz.  
 
Lütfen öğrencinin adını ve soyadını yazarak geçerli e-posta adresini Müdür Yardımcımız 
Karin Wieser`e (karin.wieser@sg.k12.tr) gönderiniz; göndereceğiniz e-posta adresi öğrenci ile öğretmenler ve yönetim 
arasında en önemli iletişim yolu olacaktır. 
 
İsterseniz Almanca ders kitaplarını şimdiden temin edebilirsiniz. İngilizce dersinde seviye belirleme testi sonucuna göre 
guruplama yapılacağından çocuklarınızın hangi kitapla başlamaları gerektiğini henüz bilmiyoruz.  
 
Yeni gelen öğrenciler bizim için özeldir; heyecan vericidir. Her yıl, önceki eğitimlerinde bu kadar başarılı olan öğrencileri 
bünyemize katmaktan gurur duyuyoruz. Bu yılın zor koşullarında ise, kısa bir süre sonra okulumuz  
St. Georg’ da size ve çocuklarınıza “Hoşgeldiniz” diyebilmek beni daha da çok sevindiriyor – gerçek veya sanal. 
 
Saygılarımla, 
 
Gernot Grabher 
Okul Müdürü 

Gereken Kitap ve Gereçler 
Lagune 1, (Hueber Verlag), Kursbuch 1, Arbeitsbuch 1, 
Lagune 2, (Hueber Verlag), Kursbuch 2, Arbeitsbuch 2, 

PONS  Kompaktwörterbuch Türkisch 
1 Kelime Defteri A5 / 2 Defter A4, 40-80 ve 20-40 yapraklı, çizgili ve düzeltme kenarlı 

1 Dolmakalem, 1 Tükenmez Kalem, 6 Renkli Kalem, 3 Fosforlu Kalem (Kırmızı/Mavi/Sarı), 
1 Cetvel, 1 Makas, 1 Uhu, 1 Yapıştırıcı Bant 

Ticaret IT-Technologien: Die Programme MS Office 2010(Deutsch) oder MS Office 2010 (Türkisch) + Deutsch 
Language Pack önerilkir 

İngilizce kitapları seviye belirleme testinden sonra bildirilecektir. 
Kitaplar Türk Alman Kitabevi’nden alınabilir. 
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