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Değerli Ebeveynler ve Veliler!
Covid-19 enfeksiyonlarının gelişimi Avusturya'da tekrar sert bir sokağa çıkma kısıtlamasının
gerekli olmasına yol açtı. Sağlık sisteminin işlemeye devam edebilmesi ve hastanelerde
insanların bakımının sağlanması için tüm toplumsal alanlar katkıda bulunmalıdır: Mağazalar
tekrar kapatılmalı, kuaför randevusu gibi hizmetlerden vazgeçilmeli, kamusal alanda ve
işletmelerdeki temaslardan geniş ölçüde ev ofisinden çalışarak kaçınılmalıdır.
Okullar da bu önlemlere maruz kalacaktır.
17 Kasım 2020, Salı gününden itibaren ilkokullarda, ortaokullarda, genel eğitim veren
ortaokullarda (AHS-Unterstufe) ve politeknik okullarda (Polytechnische Schule) artık sadece
eğitim destekli, kısıtlı bir faaliyet gerçekleşecektir. Evde eğitim verilebilecek ve özel desteğe
ihtiyaç duymayan tüm çocuklar gerçekten de evde kalmalıdır.
Ancak bakılması gereken tüm çocuklar için küçük gruplarda eğitim desteği verilecektir. Evde
ders çalışmak için uygun alanları olmayan çocuklar da okula gelebilir ve ders istasyonlarında
evde eğitim derslerini yapabilirler.
Belirli derslerde zorlanan veya özel desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve gençlere iyi bir destek
verilmesini son derece önemsiyorum. Öğrenmede geri kalmamaları ve sınıflarının
düzeyinden kopmamaları için öğretmenleri okula gelmelerini bizzat isteyecektir.
7 Aralık, Pazartesi gününden itibaren normal okul süreci tekrar başlayacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının istenilen etkiyi göstermesi için önemli bir katkıda
bulunabilirsiniz: Lütfen siz de bu süre zarfında özel temaslarınızı azaltın ve herkes için zor da
olsa, özellikle de gençler için bir yük teşkil etse de, lütfen çocuklarınızın boş zamanlarda bile
olabildiğince evde kalmalarını sağlayın.
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Ek sayfada bu üç haftalık evde eğitimin kolayca üstesinden gelmeniz için tavsiyeler ve
açıklamalar bulabilirsiniz. Ancak bir not benim için son derece önemlidir: Duvarların sizin
veya çocuklarınızın üstüne üstüne geldiğini hissettiğinizde en iyisi çocuğunuzu geçici olarak
tekrar okula gönderin. Bir veya iki gün bile çoğu zaman büyük bir rahatlamadır.
Evde eğitim ve yerel eğitim desteği ya da ders istasyonları için kayıt formaliteleri hakkında
tüm ayrıntılı bilgileri doğrudan okulunuzdan edinebilirsiniz.
Size ve ailenize bu zor zamanda en iyi dileklerimi sunarım!
Saygılarımla

Heinz Faßmann
Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanı
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Ebeveynler ve veliler için bilgiler
Dijital iletişim ve dijital eğitim
Okulunuzla iletişim yollarını ve ders materyallerinin nasıl aktarılacağını tekrar
görüşünüz
•

Federal okul alanında Dijital Okul Portali (www.pods.gv.at) tüm öğrencilerin kullanımına
sunulmuştur.

•

Eğitim platformlarının nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, Uzaktan
Eğitim Hizmet Portalinde (https://serviceportal.eeducation.at/) alışılagelmiş eğitim
platformlarının kullanımına ilişkin hızlı kılavuz videoları sizin için de kullanıma
sunulmuştur.

Sanal görüşme saati
•

Koşullar sağlandığında video konferans üzerinden sanal görüşme saati olanağından
faydalanabilirsiniz.

Elektronik okul kitapları
•

Evde eğitim için www.digi4school.at adresinden elektronik okul kitapları kullanılabilir.
Okulunuz kullanım için kodları tekrar talep edebilir.

Eduthek ve Edutube alanlarından materyaller
•

Ek olarak www.eduthek.at adresinde yaklaşık 6.000 adet alıştırma materyali ve
www.edutube.at adresinde yaklaşık 800 eğitim videosu kullanıma sunulmuştur.

Uzaktan eğitim sırasında günlük hayatın şekillendirilmesine ilişkin ipuçları
•

Bir iş ve okul gününde alıştığınız gibi kalkın ve çocuklarınızı da alışıldığı gibi uyandırın.
Günlük hayattaki rutin davranışlarınızı (duş alma, giyinme, kahvaltı vs.) devam ettirin.

•

Çocuklarınız için tüm süre boyunca kullanabilecekleri ayrı, sakin bir çalışma yeri
oluşturmaya gayret edin. Ders ve oyun alanları mümkünse ayrılmalıdır.

•

Evde çocuklarınızla birlikte belirlediğiniz günlük bir akış oluşturmaya çalışın. Evde eğitim
için düzen son derece önemlidir. Ders molaları da planlayın.
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Sorunlu durumlarda yardım
•

Öğretmenlerin çocuğunuza ve size de güvenilir bir şekilde ulaşabileceklerinden emin
olun ve çocuğunuz zorlanıyorsa veya eğitim içeriklerini artık anlamıyorsa lütfen ilgili
öğretmenle kendiliğinizden iletişime geçin.

•

Bu zor durumun üstesinden gelmek için desteğe ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorsanız,
yetkili okul psikolojisi danışma merkezine başvurun (iletişim bilgileri için bakınız
www.schulpsychologie.at/kontakt) veya acil durumlarda tüm Avusturya'dan 147
numaralı telefondan ulaşabileceğiniz 'Rat auf Draht' gençlik destek hattını arayın.

•

Çocuğunuz için "dijital kankalar" tarafından kişisel eğitim desteği olanaklarını
bulabileceğiniz adres: https://weiterlernen.at/digitale-buddies

Danışmanlar
Okul sürecine ve Koronaya ilişkin sorularınızda Avusturya çapında 0800 21 65 95
numarasından Eğitim Bakanlığının Korona destek hattı (Pzt-Cuma saat 8.00-16.00 arası) ve
Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı'nın (BMBWF) vatandaş hizmetleri 0800 20 56 76
numaralı hattan (Pzt-Cuma saat 9.00-16.00 arası) hizmetinizdedir.
Her eyaletteki eğitim müdürlüklerinin destek hatlarından iyi bir danışmanlık alabilirsiniz.
Bunları bulabileceğiniz adres: www.bmbwf.gv.at/hotlines.

