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Evden Öğrenim'in devam ettirilmesi ve geçiş yöntemi uyarlamaları 

Sayın Veliler, 

Devlet Bakanı Prof. Dr. Piazolo, 24.03.2020 tarihli yazısı ile 16.03.2020 tarihine 

kadar eğitime ara verilmesine ilişkin geçiş yönteminde yapılan gerekli uyarlamalar 

hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştu. Bu bilgilendirmeler, derslerin 20.04.2020 

tarihinde başlayacağı düşüncesi ile yapılmıştı. 

Koronavirüse ilişkin devam eden dinamik gelişmeler açısından devlet hükümeti 

16.04.2020 tarihinde Paskalya tatilinden sonra da dahil olmak üzere ilkokul 

öğrencileri için evden öğrenimin devam ettirileceği kararını aldı. Dördüncü sınıflar 

için derslerin 11.05.2020 tarihinde tekrar başlatılabileceği konusu, önümüzdeki 

haftalarda kontrol edilip bir karara bağlanacaktır. 

Bu yazı ile sizlere yukarıda bahsi geçen, Evden Öğrenim 2.0 için geçerli olan ve 

2020 yılı geçiş yöntemi için gerekli kararlar hakkında daha fazla bilgi vermekten 

mutluluk duyarım: 

Telefon: 089 2186 0 E-post: poststelle@stmuk.bayern.de   Salvatorstraße 2 80333 München 
Faks: 089 2186 2800 İnternet: www.km.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Odeonsplatz durağı 
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1. Geçiş Yöntemi 

Esas itibariyle geçerli olan: 

� Performans durumuna ilişkin yazılı bilgi,  

� sizlere okul tarafından 20.04. - 24.04.2020 haftasında verilecektir,  

� Almanca, matematik ile ülke ve hayat bilgisi (HSU) derslerindeki 

13.03.2020 tarihli performans durumu gösterilecektir. 13.03.2020 tarihine 

kadar yapılan ancak daha sonra teslim edilen deneme sınavları da burada 

dikkate alınacaktır.  

� Geçiş karnesi,   

� size 11.05.2020 tarihinde teslim edilecektir. Bu tarihin daha da ileriye 

alınması mümkün değildir çünkü aksi takdirde 2020/2021 öğretim yılı için 

gerekli organizasyon sağlanamayacaktır.  

� içindekiler 

• Almanca, matematik ve HSU derslerinin sadece rakamlı notları,  

• çocuğunuzun sosyal, öğrenme ve çalışma davranışları hakkında kısa 

yorumlar, 

• ilkokul tarafından sunulan danışmanlık hizmeti, 

• Almanca, matematik, ve HSU derslerinin ortalama notu, 

• çocuğunuzun hangi okul türü için uygun olduğuna dair bir yorum. 

� 18.05. - 22.05.2020 tarihleri arasında çocuğunuzun bir sonraki yıl 

muhtemelen gideceği ortaokula veya liseye kaydını yaptırınız.  

� Çocuğunuz, gerekli not ortalamasına ulaşamadığı taktirde (ortaokul : 2,66, 

lise : 2,33) deneme dersine katılabilir. Bu ders 26.05. 28.05.2020 tarihleri 

arasında gerçekleşecektir. 

2020 geçiş yöntemi için ayrıca geçerli olan: 

� Geçiş karnesinin temelini 13.03.2020 tarihine kadar alınan notlar 

oluşturmaktadır. 

� Öğretim görevlilerinin, geçiş karneleri 11.05.2020 tarihinde teslim edilene 

kadar artık yazılı veya sözlü not verme imkanı bulunmamaktadır. Ders öncesi 

yazılan deneme çalışmalarının notları, sizlere - daha henüz ulaşmadıysa - 

okul tarafından iletilecektir (örn. posta veya telefon yoluyla).  
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� Deneme sınavlarının referans değerleri, henüz geçmedikleri sınıflar için 

geçersizdir. Henüz yapılmamış olan deneme sınavları bundan sonra 

yapılamayacaktır. Aynı durum çocuğunuzun, derslerin durdurulmasından 

önce kaçırdığı deneme sınavları için de geçerlidir. 
  

Sizlerden anlayış göstermenizi rica ediyoruz, bu istisnai durum, geçiş 

yönteminde ancak bu uyarlamaları gerektirmektedir. 

2. Evden Öğrenim 2.0 

Geçen haftalarda çocuğunuzu Evden Öğrenim'e bu kadar hevesli bir şekilde dahil 

edip desteklediğiniz için sizlere teşekkür etmek isterim. 

Paskalya tatili sonrası bu safha Evden Öğrenim 2.0'de devam ettirilecektir. 

Bundan sonraki haftalarda da, daha önceki gibi çocuğunuz için yedek bir öğretim 

görevlisi olmamalısınız. Okul yönetimi ve öğretim görevlileri bu önemli durumun 

farkındalar ve gerektiğinde sizlerle memnuniyetle önemli noktalarda bilgi 

alışverişinde bulunacaklardır. Ortak güven içeren konuşmalarda, ilgili deneyimler 

paylaşılabilir ve daha sonraki adımlar belirlenebilir. 

Ayrıca, öğretim görevlilerinden Evden Öğrenim 2.0 sırasında önceden olduğu 

gibi pratik yapmalarını rica ettik.   Yeni içeriklerin ve bunlara uygun alıştırmaların 

özenle seçimi ile çocuğunuzun bilgi ve yeteneklerinin genişletilmesi 

amaçlanmıştır. Böylelikle uygun görülen bir zamanda derslere tekrar 

başlandığında iyi bir temel oluşturmuş olmak istiyoruz: 

 
Tekrarlama, alıştırma, derinleştirme   Evden Öğrenim 2.0 
Bilgiyi & Becerileri genişletmek 
Yetenekler edinmek
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Eğitim görevlilerinden ayrıca çocuğunuzu öğrenim sürecine en iyi şekilde dahil 

etme ve çocuğunuzla düzenli olarak irtibata geçmeleri konusunda da ricada 

bulunduk. Bunun yanı sıra eğitim görevlileri sizlere sorularınız ve geri 

bildirimlerinizde de yardımcı olacaklardır. Herkesin içinde bulunduğu bu mevcut 

sıkıntı verici durumda güven dolu ve düzenli olarak irtibatta bulunmak özellikle 

önem taşımaktadır. 

Sizlerin, soruların ve deneyimlerin paylaşılması ve icabında çocuğunuzun iyiliği 

için açıklığa kavuşturulması adına ihtiyaç durumunda çocuğunuzun öğretim 

görevlisine danışmanızı rica ediyor ve destekliyorum.  

Geçen haftalarda da olduğu gibi öğretim görevlileri elbette Evde Öğrenim 

2.0'da da notlar vermeyecektir. 

Son olarak, sizleri 2020 yılında da her bir çocuğun adil geçiş koşullarına sahip 

olacağına ve hiçbir çocuğun güncel durumdan dolayı bir avantaj elde 

etmeyeceğine ilişkin beyan ettiğimiz hedefimize sadık kalacağımızı temin ederim. 

Dolayısıyla öğretim görevlilerinden 4. sınıftaki öğrencilere bu yıl Almanca ve 

matematik derslerinde deneme dersinin görev formatlarını özenli bir şekilde 

anlatmalarını rica ettik. Bu görevler zorunlu olarak yetenek beklentilerine ve 

LehrplanPLUS'un (MüfredatPLUS) içeriklerine dayandığından dolayı, bunlar ayrıca 

deneme dersine katılamayan çocuklar tarafından da esas itibariyle işlenmeye 

uygundur. 

Evden Öğrenim 2.0'a ilişkin daha güncel bilgileri ve sıkça sorulan soruları burada 

bulabilirsiniz 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zumunterrichtsbetrieb-an-

bayerns-schulen.html#informationen-zuhause . 
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Sayın Ebeveynler, bugüne kadar bu zor dönemde göstermiş olduğunuz 

çabalardan dolayı sizlere teşekkür eder ve hepinize sağlıklı ve güzel günler 

dilerim! Okul yönetimlerinin, öğretim görevlilerinin ve siz ebeveynlerin bugüne 

kadar göstermiş olduğunuz çabalarınızın Evden Öğrenim 2.0'ın başarılı olması 

konusunda önemli bir faktör olacağından eminim. 

Saygılarımla 

 

Walter Gremm  

Daire Başkanı Yardımcısı 


