Saygıdeğer Veliler,
Değerli Öğrenciler,
etkisini sürdürmeye devam eden salgın hepimizi büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır; bu
zorlukları ise ancak sizlerin desteği ile, birlikte aşabiliriz. Hepimiz yüz yüze eğitime başlayacağımızı
ümit etmiş olsak da, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından alınan kararlar ile, bu mümkün olmamıştır.
Bilhassa içinde bulunduğumuz bu koşullar altında, çocuklarımızın en iyi şekilde teşvik edilmesi için
elimizden geleni yapmak zorundayız. Çocuklarınızın geleceğinden endişe ettiğinizin bilincindeyiz; bu
nedenle şeffaf bir bilgi akışı sağlamak, konseptimizi ve konseptimizin esaslarını sizlere açıklamak
istiyoruz. Almanya’da, çocuklara bilgi kazandırılmasının yanı sıra öğrencilerin kişiliğinin geliştirilmesi
de, pedagojinin odak noktasını oluşturmaktadır. Liselerde amaç, öğrencilerin, eğitim ve öğretimle
mümkün olduğunca geniş bir bakış açısı kazanması, ve bu kazanımla eleştirel düşünmeyi ve eleştirel
yaklaşımı benimsemesidir. Bir öğrencinin, Almanya’da bir üniversitede okuyabilmek için, ilgili
müfredat konularına hakim olmasının, teknik‐bilimsel çalışmalar yapabiliyor olmasının ve dil
becerilerine sahip olmasının ötesinde bir de disipline, kendi kendini organize edebilme yeteneğine,
yaratıcılığa, iletişim becerisine, kritik düşünme becerisine ve sorun çözme becerisine sahip olması çok
önemlidir. Bu beceriler „öğretilemez“, bilakis „kazanılmak“ zorundadır.
Bu koşulları sağlayacak bir eğitim, sadece öğretmen – öğrenci etkileşiminden ibaret olmamalıdır,
bilakis yöntem bakımından çok yönlü olmalıdır; bu çok yönlülük yüz yüze eğitimde zaten gerekliyken,
uzakten eğitimde daha da fazla önem kazanmaktadır.
Öğrencilerin ders dışında, kendi başına yaptığı ödevler, öğrencilerin (küçük gruplar halinde) kendi
aralarında yaptıkları video‐konferanslar ve diğer gruplar çalışmaları da eğitimin birer parçasıdır.
Öğrencilerin, yaptıkları çalışmalara yönelik geri bildirimleri sadece öğretmenlerinden almaması;
aldıkları sonuçları bizzat değerlendirmeyi öğrenmeleri, bunun yanı sıra sınıf arkadaşlarının sonuçlarını
değerlendirmeyi de öğrenmeleri, gelecek odaklı bir geribildirim kültürü için çok önemlidir.
Tüm bu saydıklarımızı sağlayabilmek için, okulumuz standart bir program akışı uygulayacaktır: buna
göre öğleden önce öğretmenler ve öğrenciler online olarak biraraya gelip ders işleyeceklerdir,
öğleden sonra ise öğrencilerimiz serbest çalışma yapacaktır.

Veliler olarak sizler uzaktan eğitimin başarılı olmasına nasıl katkı sağlayabilirsiniz?
Çocuğunuzun, video konferanslarında kullanabilmesi için çalışan bir kameraya sahip olmasına ve bu
kameranın video konferansı süresince muhakkak açık olmasına dikkat edin lütfen. İletişimin
sağlanabilmesi için bu çok önemlidir.
Çocuğunuzun öğleden sonra da odaklanarak ve kendi başına ders çalışabilmesini kolaylaştıracak iyi bir
çalışma ortamı sağlayın lütfen.
İyi ve güvene dayalı işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
Sağlıklı günler dileriz!
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