
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evde Öğrenim 
 

Anne ve Babalar ile 

Öğrenciler için Kılavuz 



 
 
 
 
 
 

 

Hannover, Nisan 2020 
 
 

 
 

 

Sevgili öğrenciler, 
 
sevgili anne ve babalar, veliler, 
 

 

aktüel kriz hepimiz için istisnai bir durumu yarattı. Dinamik gelişme mevzuatı neredeyse her gün 

değiştirmekte. Tekrar tekrar yönümüzü yeniden bulmamız, yeniden düşünmemiz ve yeni yollara 

başvurmamız gerekir. Yeni durumları kabul etme ve bunların yapıcı bir uslüple şekillendirmeye hazır 

olduğunuz için teşekkür ediyorum! 

 

Okullar haftalar boyunca tamamen kapalı olduktan sonra, artık kademeli açılmaları için ilk dikkatli 

adımı atıyoruz. Bu kapsamda bunların hepsinin tarafımızca ciddiye alındığı ve elimizden geldiğince 

cevaplandırılacağı bir dizi soru ve endişe dile getirilmekte. 

 

Önümüzdeki haftalarda artık yeni bir safhayı başlatıyoruz. Öğrenim süreçleriyle öğrenimin yapıldığı 

yerlerin yeniden şekillendirilmesi gerek. Öğrenim belli sürelerde hem evde hem de okulda yapılacak. 

Ancak gerçekçi bir şekilde bakıldığında ‘normal derslerin’ yaz tatiline kadar mümkün olmaması 

nedeniyle, kimsenin böyle bir beklentiye kapılmaması gerekiyor.  

 

27.04.2020 tarihinde okulu bitirecek olan sınıfların imtihan hazırlıklarına başlamayı ve ondan sonra 

onların altındaki sınıfları en azından tekrar okula getirmeyi tasarlıyoruz. Bu plan şimdilik sadece belli 

bir arayışın ifadesini oluşturmakta. Sadece geçici bir karaktere sahip olup, hastalığın bulaşma süreci 

ve yeni koşulların gerektirdiği derecede değişikliklere tabi olacaktır. Özellikle C safhası şimdiye değin 

hakkında anlaşmanın bulunmadığı ve belli tarihlerin tespit edilmediği bir fikir teşkil etmekte.  



 
 
 
 
 

 

 A safhası  B safhası  C safhası 
İhtimal 

(hakkında halen karar verilmemiştir)  
Mezuniyet ve geçiş sınıf ları 

2020  
Mezuniyet ve geçiş sınıf ları 

2021  

       
             

 22.4.   27.4.  4.5.  11.5.  18.5.  

Mayıs sonu ila haziran 
sonu arası 

Sek II 

basama

ğı    
13 

  12    11   

II 
            

              

Sek I 

basama

ğı    9/10*     9/10  7/8  5/6 
I               

Gesamt

schule 

okulları      4    3  2  1 

 

‘Evde öğrenim’ + öğretmenler ve okul yönetimi tarafından basamaklı başlangıç  
 

*18. takvim haftası: sadece imtihanlara hazırlanma! 2020 senesinde mezuniyet imtihanları olmayan 9. ve 10. 
sınıfların öğrencileri, 18.05. tarihinde başlayacaklardır! 

 
 

 
Yukarıda belirtilen tarihler belirtilen okul dönemlerinin başlangıç tarihidir. 

 

 

Okula başlayan sınıflar örneğinde açıklanması gerekirse: 04.05. tarihinde 4. sınıflar aşağıda açıklanan 

değişmeli derslerle başladıktan sonra, 18.05. tarihinde buna 3. sınıflar ekleniyor ve bu şekilde devam 

ediyor. 

 
Okullarda derse başlamanın en büyük zorluklarından birisini öğrencilerin sosyal ilişkilerini bundan 

sonra da mesafeye dikkat ederek şekillendirmeleri oluşturacaktır. Bununla ilgili olarak şimdiye kadar 

alışılmış olan okul gidişatında organizasyon açısından değişiklikler olacaktır. Okula nakledilen 

öğrencilerin sayısını azaltacak ve öğrencilerin arasında gerekli mesafeyi yaratma zorunda kalacağız. 

Bu nedenden dolayı öğrenciler daha belirlenecek bir tarihe kadar değişimli olarak sayısı yarıya 

indirilmiş olan öğrenim gruplarında ders göreceklerdir. Bu önlemlerin hangi şekilde örgütlendikleri 

çocuklarınızın gittiği okulun yönetimi tarafından size yakında bildirilecektir.  

 

Okulda bulunmayan tüm dönemlere öğretmenleri tarafından ‘Evde Öğrenim’ ile ilgili olan öğrenim 

planları ve ev ödevleri verilecektir. Bundan dolayı okula giden çocukları olan aileler için evde öğrenim 

yapılacak safhaların örgütlenmesi gerekmektedir. Tabii ki böyle bir öğrenimin okulda verilecek olan 

derslerle kapsam ve kalite açısından eş değerde olması mümkün değildir. Alışılagelmiş şekilde 

çocuklarına eşlik etseler ve onları destekleseler bile, anne ve babalar ‘yardımcı öğretmen’ değildirler! 



 
 
 
 
 

 

Evde yapılması gereken zorunlu ödevlerle ilgili olarak ‘okula gitme zorunluluğu’ (Schulpflicht) bundan 

sonra da devam etmektedir. Öğrencilerin mevcut koşullar altında da öğrenim düzeylerini korumaları 

gerektiği hedefini kendimize koymuş bulunuyoruz.  
 
Bu kılavuzla anne, baba ve çocuklarını ‘Evde Öğrenim’ sürecini örgütlemede ve mümkün olduğu kadar 

etkin ve stressiz bir şekilde gerçekleştirmede desteklemeyi istiyoruz.  

 

Önümüzdeki haftaların getireceği zorlukların üstesinden gelmek için, bundan sonra da b irliktelik içinde 

hareket etmemiz gerekmektedir! Bunu birlikte başaracağımızdan eminim! 

 

Saygılarımla  
 
 
 

 

Grant Hendrik Tonne 
 

Aşağı Saksonya Eğitim Bakanı 



Evde Öğrenim 
 

 

1. Anne, baba ve veliler için öneriler 
 

‘Evde Öğrenim’ için tüm öğrencilere öğretmenleri tarafından evde bağlayıcı bir şekilde 

yerine getirilmesi gereken öğrenim planları ve ev ödevleri verilecektir. Aşağıda 

sunduğumuz fikir ve tavsiyeler evdeki öğrenim ve çalışmayı iyi bir şekilde 

örgütlemede yardımcı olabilir: 

 
 
 

Günlük programınızı belirleme 

 
Kesin bir günlük program değişmiş olan bir günlük yaşam içinde güven hissini sağlar. 

Çocuğunuzla birlikte öğrenme, teneffüs, yemek, hareket etme ve medya saatlerinin 

belirtildiği bir günlük planı geliştiriniz. Konsantre bir şekilde çalışılacak ve dinlenme 

için öngörülen zamanlar arasında mevcut olan sağlıklı bir denge tüm taraflar için 

önemlidir. Her gün sürdürülen tartışmaları ve sürekli yeniden karar alınmasını 

engelleyeceği için, sağlam rutin ve alışkanlıkları yaratınız. 

 
 
 

Çalışmayı destekleyecek bir ortam yaratınız 

 
Mümkün olduğu kadar çocuğunuz için sakin ve konsantrasyonu bozmayacak bir 

şekilde çalışmayı sağlayacak bir ortamı yaratınız. Gerekli olan tüm çalışma 

malzemelerinin ve bunların kullanmaya hazır olmalarını garantileyiniz. 

 
 
 

Çalışmayı örgütlemekte destek sununuz 

 
Çocuğunuzun kendisine verilen ödevleri ve çalışma talimatlarını mümkün olduğu 

kadar kendi başına yerine getirmesi istenmektedir. Tabii ki ölçülü bir destek 

mümkündür ve girişi bulmada veya anlaşma zorluklarını aşmada yardımcı olabilir. 

Karşılaşacağı zorluklar ve sorularda öğretmenine başvurması ve kendisine danışma 

ve destek sunulması için çocuğunuzu cesaretlendiriniz! Bunların yanı sıra çalışmanın 

ilerleyişini belirtecek gözle görülür bir listenin hazırlanması da yardımcı ve destekleyici 

olabilir. 



Olumlu bir ortam yaratınız 

 

Bu istisnai durumda evde öğrenme ve çalışma yüksek düzeyde öz disiplin gerektirir. 

Bundan dolayı konsantre, ama sevinçli ve baskıdan uzak bir şekilde öğrenim 

yapılacak bir ortamın yaratılması ayrı bir önem kazanmaktadır. Daha yüksek 

performans sergileme ve yüksek beklentiler amaca ters etki yapar ve daha iyi 

öğrenmeyi sağlamaz. Daha ziyade sabır, serinkanlılık ve - hakikaten - serinkanlılığa 

gerek vardır! 

 
 

 

Notlara ilişkin bilgilendirme 

 

Öğrenme koşulları, ailevi durumu ve evindeki şartlar nedeniyle hiç bir çocuk için 

olumsuz bir durumun oluşmasını istemiyoruz. ‘Evde Öğrenim’ çerçevesinde mevcut 

olan değişik koşullar nedeniyle 1. ila 10. sınıflara giden dönem öğrencilerine not 

verilmeyecektir. Ancak ‘Evde Öğrenim’ esnasında edinilen ders içerikleri okulda derse 

başlanıldıktan sonra testler, öğrenim hedeflerinin kontrol edilmesi veya soru 

yöneltilmesi aracılığıyla kontrol edilebilir. Öğretmen ve öğrenciler arasında 

gerçekleşecek düzenli ve yapıcı bir ilişki, çocuğunuzun çalışma motivasyonunu 

arttıracak ve iyi bireysel öğrenim sonuçlarına ulaşmasını sağlayacaktır. 

 
 

 

Okulla ilişki 

 

Çocuklarınızın öğretmenleri belirli saatlerde sorularınıza cevap verecek ve sizlere 

bireysel danışma sunacaktır. 

 
 

 

Dijital öğrenim imkanları 

 

Ek öğrenme imkanları veya alıştırma malzemesi arayan herkes için NiBiS isimli Aşağı 

Saksonya Eyaleti Eğitim sunucusunda öğretmenler ve öğrenciler için aktüel olarak 

çeşitli öğrenim içerikleri toplanmış olup, sunulmaktadır. www.lernenzuhause.nibis.de 

adresi altında tüm dersler ve okul basamakları için ders malzemeleri, link listeleri ve 

evde yapılacak öğrenime yönelik teklifler hazırlanmıştır. 



2. Öğrencilere yönelik öneriler 
 

 
Korona kriziyle güncel okul yaşamın tamamen değişmiş bulunuyor. Öğretmenlerin 

sana ev ödevleri ve öğrenim planları sunduktan sonra, bunları evde yerine getirmen 

ve tek başına işlemen lazım. Bunu iyi bir şekilde yerine getirebilmen için, sana bazı 

önerilerde bulunmak istiyoruz: 

 
Çalışacağın bir yer yarat! 

 
Sakin ve toplu bir çalışma yerinde oturmana ve çalışmaların için gerekli olan tüm 

ihtiyaçlarının hazır bulunmasına dikkat et! Cep telefonu, müzik, televizyon gibi dikkati 

dağıtan medyalardan uzak durmaya çalış!  

 
 

 
Günlük bir zaman cetveli yarat! 

 
İyi bir plan ve düzenli bir günlük zaman tablosu karışıklığın oluşmamasında ve özel 

bir durumda belli bir düzenin sağlanmasında yardımcı olur. En iyisi anne ve baban ile 

birlikte öğrendiğin, ara verdiğin, yemek yediğin, hareket ettiğin ve medyaları 

kullandığın zamanları içeren bir günlük plan hazırla!  
 

 Bir hafta içinde yapman gereken dersleri günlük ‘porsiyonlara’ böl ve hangisiyle 

başlayacağına karar ver! Özel tavsiye: Sevmediğin işleri hemen yerine getir!  

 
 

 

Konsantre ve hedefe yönelik çalış! 

 

Her gün yapman gereken işleri sırasına göre yerine getir ve bunu yaparken dikkatini 

dağıtma! Bir ödevi yerine getirdikten sonra, bunu günlük planında işaretle. Böylelikle 

daha yapılmamış olan işleri kontrol altında tutabilirsin. 

 
 

 

Hemen pes etme! 

 

Bazı işler sana kolay gelirken, diğerleri için daha çok çaba sarf etmek zorunda 

kalabilirsin. Sabırsızlanma! Ödevinde ilerleme kaydedemiyorsan, öğretmenlerine 

başvurabilirsin. Sorularını cevaplandırmak için belli saatlerde seni beklemektedirler, 

bu fırsattan yararlan! 
 

İşini yerine getirdikten sonra kendini en çok sevdiği müzikle, kız veya erkek arkadaşını 

arayarak, annen, baban veya kardeşlerinle oynayarak veya hoşuna giden diğer 

şeyleri yaparak, kendini ödüllendir! 


