
 
 

Viyana, 27 Nisan 2020 
 

 
Değerli Ebeveynler, Değerli Veliler!  
 
Son haftalar özellikle sizler için olağanüstü zorluklar içeren bir dönemdi. Çoğunuz mesleki faaliyetini 
evden organize etmek zorunda kaldı. Aynı anda okul sisteminin işleyişi durduruldu ve Mesafeli Eğitime 
dönüştürüldü. Bu karar Federal Hükümet için ve kurumun başı olarak benim için hiç de kolay değildi. 
Ancak halkın korunması ve okullarımızda eğitim gören ve eğitim veren herkes için bu karar 
kaçınılmazdı.  
 
Kısa sürede Mesafeli Eğitim için modeller geliştirdik, öğrencilerimizin dijital donanımını iyileştirmeye 
gayret ettik ve dijital eğitim ve öğretim içerikleri sağladık. Ebeveynleri ve velileri, geri alınmamış iptal 
masraflarında desteklemek için, gerçekleşmemiş okul gezileri ve okul etkinlikleri için bir kriz fonu 
oluşturduk. Ve Korona zamanlarında lise ve diğer bitirme sınavlarının yapılması için bir model 
hazırladık.  
 
Ancak okul bir öğrenme yerinden çok daha fazlasıdır. Sınıflarda olan sosyal temaslar ve arkadaşlıklar 
kadar çocuklar ve gençler, aynı zamanda ilişkide oldukları kişi, yani öğretmen ile karşılaşma da o kadar 
önemlidir. Tüm bunlar okulların açılmasını toplumumuz için önemli hale getiriyor.  
 
Nisan ayının başından beri enfeksiyon sayılarında bir stabilizasyon görüyoruz. Kamusal ve ekonomik 
yaşamın çoğu alanında şimdi yeni bir normallik oluşturup tekrar işlere başlamak deneniyor. Etraflıca 
düşündükten ve Başbakan ve Sağlık Bakanı ile mutabık kaldıktan sonra okul sistemi alanında artık bir 
sonraki adımı atma zamanı gelmiştir.  
 
Bu amaçla, aşağıdaki önemli noktaları temel alan net bir strateji geliştirdik:  
 
• Okullar herkes için aynı anda açılmayacak. 

 
− Önce mezun olmaya ihtiyaç duyan daha büyük yaştakiler için okulları açacağız. 4.5. tarihinden 

itibaren lise bitirme sınavı  yapacaklar, aynı zamanda meslek eğitimi alanındaki tüm 
mezuniyet sınıfları öğrencileri geri dönecektir. 

− İkinci safhayı 18.5. tarihi için planlıyoruz. Bu tüm 6 ile 14 yaş arasındakileri, yani ilkokulları 
(Volksschule), genel eğitim veren ortaokulları (AHS-Unterstufen), yeni ortaokulları (NMS) ve 
özel eğitim okullarını (Sonderschule) ilgilendiriyor. 

− Her şey yolunda giderse ve enfeksiyonlar tekrar artmazsa, okul açılışlarının üçüncü safhası 
3.6. tarihinde yapılacaktır. O tarihte sıra politeknik okullara (Polytechnische Schule), genel 
eğitim veren liselere (AHS-Oberstufe), aynı zamanda orta dereceli ve yüksek meslek 
okullarına (berufsbildende mittlere und höhere Schulen) gelecektir. 

 



İkinci ve üçüncü safha – sonraki haftada okula başlayacak öğrencileri iyi hazırlamak için öğretmenler 
kurulunun bir konferansıyla, Cuma günlerinde başlayacaktır.  

  
• Dersler aşağıdaki şu beş prensibe göre organize edilecektir: 

 
1. Vardiyalı çalışma sayesinde seyreltme 
2. Ders konuları: daha az daha fazladır 
3. Takdiren başarı değerlendirmesi 
4. Hijyen kurallarına uyulması 
5. Özel kişi grupları için istisnalar 

 
Okul müdürlerinden   
 

− ilkokul (Volksschule), yeni ortaokul (NMS) ve genel eğitim veren ortaokul (AHS-Unterstufe) 
öğrencileri için vardiyalı çalışmaların ayarlamalarını 4 Mayıs tarihine kadar ve 

− diğer öğrenciler için 15 Mayıs tarihine kadar yapmalarını 
 
rica ettim. Bu sayede günlük iş hayatınızı organize etmek ve ailenizde yeni şartlara uyum sağlamak için 
zamanınız olacaktır. Tüm ayrıntılı bilgileri doğrudan çocuğunuzun okulundan edinebilirsiniz.  
 
Okullara gelecek tüm öğrenciler için derslerin aşamalar şeklinde etkinleştirilmesi sırasında sıkı hijyen 
şartlarına uyulmasını sağlayacağız. Ancak sağlığından endişe ederek çocuğunuzun okula dönmesine izin 
vermiyorsanız, çocuğunuz mazeretli sayılacaktır. Lütfen bu durumu okul yönetimine veya sınıf 
öğretmenine bildiriniz, böylelikle çocuğunuz ilgili ders konularını evden işleyebilir.  
 
Bu yolun adeta ip üstünde yürümek olduğunu biliyoruz. Bu yol, sağlığın korunması ile çocuklarımızın ve 
gençlerimizin eğitim ve meslek olanaklarını orta ve uzun vadede sağlama sorumluluğu arasında enine 
boyuna düşünmemizin sonucudur. Lütfen bu yolda başarılı olmamıza siz de yardımcı olun.  
 
Size ve ailenize en iyi dileklerimi sunarım. Korona krizine rağmen, çocuklarımızı ve gençlerimizi 
geleceğe iyi hazırlamayı birlikte başaracağız.  
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