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1. Februar 2021 

Okulların 14.02.2021 tarihine kadar çalışma şekli ve „evden öğretim“ ile ilgili 
temel kurallar 

„Evden ve evde öğretim“de ders çalışma desteği ve 2020/21 öğretim yılının ikinci 
yarıyılında evde performansın değerlendirilmesi. 
 

 

Sayın anne ve babalar, 

Sevgili veliler, 

Sayın bayanlar ve baylar, 

 

Geçen yılın sonunda yüksek derece artan enfeksiyona karşı tedbir olarak 13.12.2020 ve 

05.01.2021 tarihlerinde eyalet başbakanları ve başbakan tarafından alınan ortak kararlarla 

okullara yoğun kısıtlamalar getiren sert tedbirler alındı. Bu tedbirlerle SARS-CoV2 virüsünün 

yeni enfeksiyonlarında bir gerileme olduğu görülmektedir, ancak SARS-CoV2 virüsünün 

mutasyonları ile ilgili yeni bilgilerin göz önüne alınması gerekmektedir. 

Saarland Eyalet hükümeti bu nedenle 21.01.2021 tarihinde Saarland okullarında yüz yüze 

ders zorunluluğunun geçici olarak durdurulması ile ilgili kuralların bu yılın başlarında 

olduğu şekilde geçerli olmaya devam etmesine karar vermiştir. 

İlkokullarda yüz yüze ders, tüm sınıflarda 14.02.2021 tarihine kadar yapılmamaya devam 

edecek ve öğretmen destekli “evden öğretim” yapılacaktır. Okullarda öğleden önce, duruma 

uygun bir pedagojik bakım ve öğleden sonra FTGS bakımı sunulmaya devam edilecektir. 

Önümüzdeki kış tatilinde (15.02.2021 - 19.02.2021) FTGS için kayıtlı öğrenciler için tatil 

bakım imkânı sunulacaktır (yıllık okul planında öngörülmüşse). Bu imkân, Noel tatilinde 

olduğu gibi özellikle evde bakım imkanına sahip olmayan çocuklar için geçerlidir. Bu tatil 
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bakımına katılmak için veliler çocuklarını 9 Şubat tarihine kadar okulda kaydettirmeleri 

gerekmektedir.  

Yüz yüze öğretimin geçici olarak durdurulmasının uzatılmasıyla öğretmen destekli “evden 

öğretim”in önemi daha çok artmıştır. Bu nedenle “evden öğretim” de çocuklara yeterli 

derecede öğrenme desteği sunabilmeleri için, okulların söz konusu temel kuralları 

uygulamaları gerekmektedir.  

 Burada önemli olan nokta: Çocuğunuzun derslere katılma yükümlülüğü devam 

etmektedir.  Bu nedenle öğrenciler, öğretmenler tarafından belirtilen ders ve çalışma 

sürelerine katılmak ve bu çerçevede verilen ödevleri yapmak zorundadır. Bunları 

yapmak, özellikle hastalık nedeniyle mümkün değilse, ilgili mazeret, okul tarafından 

öngörülen şekilde sunulmak zorundadır.  

  “Evden öğretim” özellikle ilkokul öğrencileri için özel derecede çaba gerektirmektedir. 

Öğrenme esnasında sıkı bir öğretmen desteği ve öğrenci ve velilerle düzenli kişisel 

iletişim önemlidir ve desteklenmelidir.  Bu nedenle öğrencilere çeşitli şekilde iletişim ve 

fikir alışverişi imkanları (telefon, dijital görüşme saatleri, video konferansı, yüz yüze 

kişisel danışma termini) okul ve öğretmenler tarafından sunulacaktır.  

 Okulunuz örneğin Online Schule Saarland OSS platformu üzerinden dijital medya 

yardımıyla öğrenme desteği sunuyorsa ve çocuğunuzun kullanabileceği bir dijital 

cihazınız yoksa, ödünç biz cihaz almak üzere lütfen doğrudan okulunuza başvurun. 

 Sizleri ayrıca şu konuda bilgilendirmek istiyoruz: OSS kullanımında, „Big Blue Button“ 

video konferansına entegre edilmiş olan kayıt fonksiyonu iptal dilmiştir.  

Bu fonksiyon, bu nedenle ekranda olanların gizli bir şekilde kayıt edilmesinde 

kullanılamaz. Esas olarak geçerli kural: Ekranın, bir diğer cihazla, örneğin bir smartphon 

ile filminin çekilmesi yasaktır ve bir suç oluşturmaktadır. Bu kural, sınıfta yüz yüze 

öğretim için de geçerlidir. Ancak çalışmak için gerekli görülüyorsa, verilerin ve kişilik 

haklarının korunması sağlanmak şartıyla, örneğin çalışma kâğıtlarından veya ödev 

sorularından screenshot çekilebilir.  

 Yüz yüze derslerin tüm eyalette geçici olarak durduğu sürelerde formel performans 

değerlendirilmesi yapılmayabilir. 

 Yüz yüze derslerin tekrar başlamasıyla ağırlık, çocukların sosyal ve emosyonal olarak 

okula ulaşmalarına verilecektir. Performans değerlendirmelerinin yapılmasının şartı, 

öğrenilecek konularının yüz yüze derslerde yeterli derecede tekrarlanması, 

derinleştirilmesi ve bu esnada kişisel öğrenme düzeyinin dikkate alınmasıdır.  

 Bu nedenle Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2020/21 öğretim yılında küçük ve büyük yazılı 

performans değerlendirmelerinin, öngörülen asgari sayısının altına düşebileceğine karar 



  

vermiştir.  Tüm okullar, öğrencilerine ve velilerine “evden öğretim”in okula mahsus 

uygulanmasını ve performans değerlendirme kurallarını şeffaf bir şekilde sunmalıdır.  

Gelecek 2021/2022 öğretim yılında öğrencilere bir üst sınıfta, icabında oluşmuş olabilecek 

bilgi eksikliklerini uygun şekilde telafi etmelerine yeterli zaman tanınacaktır. İlkokul sonrası 

okullar da, gelecek 2021/2022 öğretim yılında 5. sınıfa gidecek öğrencilere, bilgi 

eksikliklerini uygun şekilde telafi ve tekrar etmek için yeterli zaman tanıyacaklardır.  

 

Enfeksiyon olayları geçmişte de olduğu gibi hala çok belirsiz, bu nedenle bugünün bakış 

açısından, ileride açılış konusunda henüz güvenilir bir tahmin yürütmek mümkün değildir.  

Kış tatilinden önceki hafta içerisinde eyalet başbakanları ve başbakan düzeyinde yeni 

kararlar verilecektir. Bu kararları kısa sürede değerlendirip sizleri, okulun kış tatilinden 

sonraki çalışması ile ilgili diğer kurallar konusunda mümkün olduğunca kısa bir zamanda 

bilgilendireceğiz.  

Tüm okul topluluğuna ve bu arada özellikle sizlere, pandemi zorluklarının hep beraber 

aşılmasına sunduğunuz değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.  

İyi günler 

Görev üzerine 

 
 
 
Dr. Kathrin Andres  
C şube müdürü 
Genel öğretim okulları, meslek okulları 


