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	Unser Zeichen: SL
	Ihr Zeichen: 
	Ansprechpartner: 
	Telefonnummer: 02307-98280.0
	Emailadresse bis zum @: info
	Ihre Nachricht vom:: 
	Datum: 1.12.2020
	Adresse: Willy-Brandt-Gesamtschule Bergkamen Velilerine
	Betreff: Sayın Veli,
	Text: Okulumuz, Covid-19 salgını nedeni ile KRV Eyalet Eğitim Bakanlığı yasalarına bağlı kalarak bir ders konsepti geliştirdi. Aşağıda sizlere ve çocuklarınıza şu an için bağlayıcı nitelikte olan kuralları (Daha fazla bilgi için şu sayfayı tıklayınız: Angepasster Schulbetrieb in Corona-Zeiten | Bildungsportal NRW) belirtmek durumundayız:1.Derse KatılımUzaktan eğitim, yüzyüze eğitim ile aynı konumdadır. Bu nedenle çocuğunuz, evde kaldığı durumlarda kendisine verilen ödevleri yapmak ve zamanında öğretmenlerine teslim etmek zorundadır. 2. Not Verme2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren, uzaktan eğitim sırasında öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar not verilerek değerlendirilecektir. (2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren uzaktan eğitimde not verme konusunda şu kural yürürlüğe girdi: „Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.“ (Eyalet Eğitim Bakanlığı 25. E-postası). Bu alıntıdan öğrencilerin uzaktan eğitime, aynı yüzyüze eğitimde olduğu gibi katılmak zorunda olduğu çıkmaktadır.)Yazılılar ve sınavlar genelde yüzyüze eğitim çerçevesinde yapılmaktadır. Uzaktan eğitimde yapılan çalışmalar da not verme kapsamına dahil olabilir. Bu çalışmalara yabancı dil derslerinde yapılan sınavlar, yazılı sunuş metinleri, portfolyolar vs. sayılabilir. Covid-19 riski altında olan yani temel hastalığı olan öğrenciler de okula gelip, hijyen kurallarına uyulmuş bir ortamda sınavlara katılmak zorundadırlar.Uzaktan eğitim sırasında çocuğunuzun çalışmaları ve etkinlikleri de yazılı haricinde değerlendirilecektir. 
	Seite einfügen: 
	Text Seite 2: 
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	Text Seite 4: 
	P1: 
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	Text Seite 2: Bu çalışmalara, çalışma ödevlerinin yapılması, tanıtımlar, uygulamaya yönelik çalışmalar örnek olarak gösterilebilir.Unutmayınız! Yukarıda sayılan çalışmalara not verilirken şu hususlara dikkat edilecektir: ▪ Çalışmaların zamanında teslimi ▪ Çalışmaların eksiksiz olması▪ Çalışmaların içeriğinin doğru olması ve kalitesi ▪ Çalışma sürecinin belgelenmesi: Ajanda (Alm.: Jahresplaner), çalışma tutanağı, proje dosyası ve öğrenme sürecini değerlendiren konuşma/görüşme 3. Yeni Konuların İşlenmesiUzaktan eğitim bağlamında, derste işlenen konular dışında yeni ders konuları da işlenebilir. Bu bağlamda çocuğunuzun teslim ettiği çalışmalar değerlendirilecek ve bunlar için not verilecektir.4.Teknik SorunlarUzaktan eğitim sırasında çıkabilecek teknik sorunlar durumunda, derhal çocuğunuzun sınıf öğretmenleri ile iletişime geçiniz. Covid-19 salgını çok dinamik bir süreç olduğundan, bu süreci yakın takip etmekteyiz ve işbu konsept üzerinde gerekli durumda değişiklik yapılacaktır.Aşağıdaki kısmı lütfen doldurunuz ve çocuğunuz üzerinden okula veriniz.Sağlıcakla kalınız! Saygılarımızla………………………………...............……..Cevap kısmı…………………………………………...……Uzaktan eğitim hakkında bilgileri aldım................................................................................................Çocuğumun Adı Soyadı:......................................................................................................................Sınıfı:..........................................Adım Soyadım:....................................................................................................................................Yer/Tarih:...........................................................................................................................................İmza:................................................................................................................................................... 
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