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Sayın anne/baba, 

Sayın Bakım Sorumlusu ve Veliler, 

Paskalya tatilinden önce yaz tatiline kadar, okul açılışı için gerekli diğer adımları tespit 
ettik. Bizi sevindirecek şekilde, 17 Mayıs 2021 tarihli yazının yazıldığı anla 

kıyaslandığında, enfeksiyon olaylarında oldukça olumlu gelişmeler oldu. 31 Mayıs 
2021 tarihinde Rheinland-Pfalz’daki Yedi-Günlük-Endeks 32,31’di. Sadece dört adet 
şehirde Yedi-Günlük-Endeks 50’nin üzerindeydi. Görülme sıklığı ciddi oranda azaldı; 
toplumun ve iş hayatının her yerinde çok hızlı bir şekilde, açılışlar için gerekli adımlar 

atılabilmektedir. 
 
Bu bağlamda, aynı şekilde, okullarla ilgili olarak planlanan adımları da beklenenden 
hızlı bir şekilde atabilir ve yüzyüze eğitime bir hafta erken başlayabiliriz: 

 
Öğrencilerin varlığında test, hijyen ve yol kavramlarının hazırlanabilmesi ve söz 
konusu olabilecek durumlara karşı hazırlıklı olabilmek için okullar, Paskalya Tatili 
sonrasında ilk etapta değişim dersleriyle eğitime başlayacaktır. İkinci haftada değişim 

dersi yapmak yerine, 14 Haziran 2021 tarihinden itibaren tüm sınıflar yüzyüze eğitime 
başlayacaktır – Almanya’daki tüm eyaletlerde de aynı şekilde planlama yapılmıştır. 
 
Tam gün eğitim veren okullardaki düzenli eğitim, bunun için gerekli organizasyondan 

dolayı ilk olarak 21 Haziran 2021 tarihinde tekrar başlatılacaktır. Bu tarihe kadar da 
acil durum eğitim/danışmanlık hizmeti aynı şekilde verilmeye devam edilecektir. 
 
Meslek eğitimi veren okullarda da, 14 Haziran 2021 tarihinden itibaren yazılı bitirme 

sınavlarının yapılmasında, ilgili gelişmeler dikkate alınarak değişim dersinden yüzyüze 
eğitime geçilecektir. Corona şartları nedeniyle yüzyüze eğitimden dolayı yazılı bitirme 
sınavlarının şartlarının zorlaşacağı yerlerde okullar, sorumluluğu kendilerine ait olmak 
üzere, okul denetim kuruluyla birlikte hangi sınıfların değişim dersine devam 

edeceğine karar verebilir.   
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Sayın bay ve bayanlar, 
 
Ülkemizdeki okullarımızın, okul birliklerimizin ve ailelerimizin esasen planlanandan 

daha hızlı bir şekilde normal hayata dönecek olmalarından dolayı çok mutluyum. 
Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda pek çok şeyden fedakarlık yapmak zorunda kalmış 
olan ve pandemiden dolayı çok zorluk çekmiş olan ve halen çekmekte olan 
öğrencilerimiz için sınıflarına geri dönebilmek çok önemlidir. Okul, çocuklar ve gençler 

için öğrenim gördükleri, ama aynı zamanda da yaşadıkları ve sosyalleştikleri bir yerdir 
– şu anda da önemli olan, öğrencilerin, yaz tatilinden önce mümkün olduğu kadar 
uzunca bir süre düzenli bir okul hayatı yaşayabilmesidir. 
 

 Yapılan düzenli testler, ek güvenlik sağlamaktadır. Okullarımıza bugün, üniversite tıp 
uzmanlarıyla hazırlanmış güncel bir test konsepti sunulmuştur. Bunun dışında okul 
birliği, testlerin okulda mı yoksa evde mi yapılması gerektiğine karar verebilir. İkinci 
aşıların yapılıyor olması ve pek çok öğretmenin zaten aşılanmış olması veya kısa 

zamanda aşılanacak olması iyi bir gelişmedir. Okullarımızdaki hijyen tedbirleri de 
etkilidir. 
 
 

Sayın bay ve bayanlar,  
 
Anne/baba, bakım sorumlusu ve veli olarak sizler için de geçtiğimiz haftalarda ve 
aylarda mesafeli eğitim ve değişim dersi yöntemiyle eğitim ve de aile ve iş hayatının 

birleştirilmesi çok zorlayıcı bir durum oldu. Sabrınız, dayanıklılığınız ve üstlendiğiniz 
görev için size teşekkür ederim. 
 
Şimdi ise önemli olan, çocuklarımıza ve gençlerimize onlar için çok önemli olan 

düzenli bir günlük yaşantının sağlanabilmesidir. Okullarına gidebilmeli, topluluk ve 
birlikteliği tekrar yaşayabilmeliler. 
 
Size ve çocuklarınıza, tatil sonrası iyi bir başlangıç yapmanızı ve eğitim yılının kalan 

haftalarında her şeyin en iyisini dilerim. 

 

Saygılar 

 

 

 

Dr. Stefanie Hubig 

 


