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Fribourg, 17 nisan 2020
COVID-19 : Sınıfta eğitim yasağı ve 20 nisan 2020’den itibaren uzaktan eğitime
devam kararı – Eğitim devam ediyor !
Sevgili veliler, sevgili öğrenciler,
Federal Konseyin dün almış olduğu kararla, zorunlu öğretim kapsamında sınıfta eğitime 11
mayıs 2020’den itibaren geri baslanabilir. Federal Konsey, nihai kararını 29 nisan 2020’de
verecektir. Bu durumda önümüzdeki üç hafta boyunca uzaktan eğitime devam edilecektir.
Her öğrencinin geçtigimiz 16 mart tarihinde oluşturulmuş olan uzaktan eğitime katılması
zorunludur. Biten iki haftalik paskalya tatili sonrasında 20 nisan 2020’den itibaren, bütün
öğrencilerin okulla ilgili faaliyetlerine geri dönmesi, evden çalışması gerekmektedir. Dersler
uzaktan verilecektir. Öğretimin okulun ve öğretmenlerin sorumluluğunda olmasına rağmen,
siz veliler çocuğunuzun günlük planını onunla oluşturmak ve ona bağımsız bir biçimde
çalışabileceği uygun ortamı yaratmakla yükümlüsünüz. Sınıf öğretmenleri, alman dili destek
öğretmenleri ve diğer uzman öğretmenler çocuğunuzun en iyi şartlar altında kendi becerisi,
yaşı, bağımsız çalışma yeteneği ve teknik imkanlarına göre uzaktan eğitim alması için
ellerinden geleni yapacaklar. Öğretmenler her ögrenciyle iletişim halinde kalacaklar.
Çocuğunuz zorluk çekiyorsa hemen sınıf öğretmenleri ve diğer uzman öğretmenlerle
iletişime geçiniz.
Bizi uzaktan eğitimi gerçekleştirmek zorunda bırakan bu zorlu sağlık krizi süresince
anlayışınız, desteğiniz ve işbirliğiniz için teşekkür ediyoruz. Çocuğunuzun öğretim ve
eğitimine devam etmesi için çok önemli ve değerli bir destek sunmaktasınız.
Öğrenciler
Öğrenciler tatilde değiller. Evde derslerini ve ödevlerini yapmalılar. Yaş, beceri, bağımsız
olarak çalışma yeteneği ve aile ortamı günlük eğitim zamanını etkileyen faktörlerdir.
Aşağıdaki ders çalısma dilimleri geçerlidir :
> 1H - 4H: 30 ve 120 dakika arası (gün başına düşen maksimum uzaktan eğitim süresi)
> 5H - 8H: 145 ve 250 dakika arası (gün başına düşen maksimum uzaktan eğitim süresi)
> 9H - 11H: 240 ve 270 dakika arası (gün başına düşen maksimum uzaktan eğitim süresi)
Sınıf öğretmenleri ve diğer özel eğitim öğretmenleri düzenli olarak çocuğunuzun yapması
gereken ders ve ödevleri farklı iletişim yollarıyla sizlere iletirler (mektup, posta, telefon, e—
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posta, internet, okulun internet sayfası…). Tüm bunların haricinde görüşme zamanları, ek
görevler, kişisel calışma zamanları ve bilgilendirme zamanları da düzenlenebilir.
Eğitimlerine devam edebilmek için öğrenciler, öğretmenleri ve okul müdüriyeti tarafından
verilen talimatlara uymalılar.
Uzaktan eğitim süresince sınav yapılmayacaktır, sınav notu ya da değerlendirme
verilmeyecektir.
Eğitim devam ediyor!
Veliler
Veli olarak çocuğunuzun uzaktan eğitimini takip etmekten sorumlusunuz. Çocuğunuzun
eğitimi için harcaması gereken zaman diliminin gerçeklestirilmesinden sorumlusunuz.
Öğretmenlerin verdikleri talimatlari çocuğunuz yerine getirmek zorundadır. Çalışma planı,
mola, günlük veya haftalık etkinlik planı çocuğunuzun kendisini güvende ve düzen içerisinde
hissetmesini sağlar. Çocuklarınızla birlikte konuşarak bu yeni düzene uymak için kurallar
listesi yapın. Verilen görevleri çocuğunuz yerine getirmekte zorlanıyorsa hemen sınıf
öğretmenine, diğer uzman öğretmenlere ya da okul müdüriyetine haber veriniz. Üzerinize
düşen bu genel eğitimi gerçekleştirmeniz için okul size destek olacaktır. 2019-2020 eğitim
ve öğretim yılı, tüm bu duruma ragmen tam bir yıl olarak sayılacaktır. İlerleyen günlerde,
zorunlu eğitim (ilk ve orta öğretim) sonrası (lise, meslek okulu…) ile ilgili bilgileri size
ileteceğiz.
Öğretmenler
Sınıf öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenleri, veliler ve çocuklara yardımcı olmak için
varlar. Daha önceden kararlaştırılan saatler dahilinde aranızda belirlediğiniz iletişim aracı ile
görüşebilir, haberleşebilirsiniz.
Okulunuzun internet sayfasında, velileri uzaktan eğitim hakkında bilgilendirmek için
hazırlanmış broşüre ulaşabilirsiniz (sadece almanca).
Bu olağanüstü durum boyunca sergilediğiniz destekten dolayı tesekkür ediyoruz.
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