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Eğitim Bakanı Karin Prien: Okullar çarşamba gününden itibaren kapanacak, 

mümkünse çocuklar çarşamba gününden önce de okula gitmeyip evde kalmalı 

 

KIEL. Eğitim Bakanı Karin Prien, 13 Aralık Pazar günü eyaletler başbakanları 

konferansından sonra çağrısını tekrarladı: “Mümkün olan her zaman evde kalınız. 

Okullar Çarşamba gününden itibaren kapanacak olup sadece uzaktan eğitim imkânı 

sunulacaktır.” Ancak enfeksiyon sayıları açısından bakıldığında, 14 Aralık Pazartesi 

gününden itibaren mümkün olduğu kadar az öğrencinin okula gelmesi önemlidir. 

“Elbette birçok anne-babanın bu durumu ilk önce organize etmeleri gerektiğini 

biliyoruz. Bu nedenle pazartesi ve salı günü 1. ile 7. sınıfı arasındaki sınıfların 

öğrencilerinin istiyorlarsa okula gelmeleri mümkün. Ancak çağrımı tekrarlamak 

istiyorum: Eğer ayarlayabiliyorsanız çocuklarınızın pazartesi ve salı günü de evde 

kalmalarını sağlayınız. Bunun için yüz yüze dersten muafiyet imkânından 

yararlanabilirsiniz. Çocuklarınızın önemli dersleri kaçıracağa konusunda endişe 

etmenize gerek yok.” Eğitim Bakanlığı, okullara bir kez daha, 14 Aralık gününden 

itibaren, sadece, örneğin lise mezuniyeti için önem taşıyabilecek, ertelenmesi mümkün 

olmayan sınavların yapılabileceğini bildirdi. Bu husus, aslında tamamıyla uzaktan 

eğitime geçmiş mesleki okullar için geçerlidir. 

 

Sorular ve yanıtlar 

 

1. 14 Aralık Pazartesi günü itibariyle okullarda ders yapılacak mı? 

1. – 7. sınıf öğrencileri 14 ve 15 Aralık 2020 günlerinde ya refakat/rehberlik 

imkânlarından yararlanmak için okula gelebilirler ya da yüz yüze eğitimden muaf 

olarak evden uzaktan eğitime katılabilirler. 

16 Aralık 2020 Çarşamba günü itibariyle BÜTÜN okullar kapanacaktır. Sadece 

1.-7. sınıf öğrencileri için, ilkbahardaki kurallara istinaden acil durum 

refakati/etüt imkânı sağlanacaktır. 8. ve üst sınıflardaki öğrenciler ise 14 Aralık 

Pazartesi gününden itibaren evde kalacak ve uzaktan eğitim imkânından 

yararlanabileceklerdir. Bu düzenleme 18 Aralık gününe kadar geçerlidir.14.12 – 

18.12 haftasında yapılacak uzaktan eğitim dersleri okulda yüz yüze yapılan 

dersler gibi olmayacaktır. Yeni ders konuları işlenmeyecek, sadece gerektiğinde 

tekrarlar yapılacaktır. 

 

2. Çocuğum ilkokula gidiyor. Bu durumda hangi düzenleme geçerli? 



Çocuğunuz 14 Aralık Pazartesi ve 15 Aralık salı günü okula gelip refakat/etüt 

imkânından yararlanabilir ya da yüz yüze dersten muaf tutularak uzaktan eğitim 

imkânlarına katılabilir.  

İlkokullar 16 Aralık Çarşamba gününden itibaren yüz yüze ders için 

kapatılacaktır. Ancak, ilkbahardaki düzenlemelere göre bir acil durum 

refakati/etüt söz konusudur. Çocuğunuz bu durumda da uzaktan eğitim 

imkânından yararlanmayı sürdürebilir. 

 

3. Çocuğum Gemeinschaftsschule veya Gymnasium’ın 5.-7. sınıfında 

okuyor. Bu durumda hangi düzenleme geçerli? 

Çocuğunuz 14 Aralık Pazartesi ve 15 Aralık 2020 Salı günlerinde ya refakat/etüt 

imkânlarından yararlanmak için okula gelebilirler ya da yüz yüze eğitimden muaf 

olarak evden uzaktan eğitime katılabilir. İlkokullar 16 Aralık Çarşamba 

gününden itibaren Gemeinschaftsschule ve Gymnasium’lar yüz yüze ders için 

kapatılacaktır. Ancak, ilkbahardaki düzenlemelere göre bir acil durum refakati 

söz konusudur. Çocuğunuz bu durumda da uzaktan eğitim imkânından 

yararlanmayı sürdürebilir. 

 

4. Çocuğum bir destek merkezine (Förderzentrum) devam ediyor. Bu 

durumda hangi düzenleme geçerli? 

Çocuğunuz 14 Aralık Pazartesi ve 15 Aralık 2020 Salı günlerinde ya refakat/etüt 

imkânlarından yararlanmak için okula gelebilirler ya da yüz yüze eğitimden muaf 

olarak evden uzaktan eğitime katılabilir. Destek Merkezleri (Förderzentrum) 16 

Aralık Çarşamba gününden itibaren yüz yüze ders için kapatılacaktır. Ancak, 

ilkbahardaki düzenlemelere göre bir acil durum refakati söz konusudur. 

Çocuğunuz bu durumda da uzaktan eğitim imkânından yararlanmayı 

sürdürebilir. 

 

5. Çocuğumu okula gitmekten nasıl muaf tutabilirim? 

Çocuğunuzu kolayca muaf tutabilirsiniz. Dilekçenizde bir nedenin açıklanması 

gerekmez ve çocuğunuz yazdığınız dilekçe ile izinli sayılır. İzin verilen süreler 

okul devamsızlığı için esas alınmaz. 

 

6. Çocuğum Gemeinschaftsschule veya Gymnasium’da 8.-12. sınıfta okuyor. 

Bu durumda hangi düzenleme geçerli? 

8. veya daha üst sınıflara devam eden öğrenciler 14 Aralık Pazartesi gününden  

itibaren evde kalacak ve uzaktan eğitim imkanından yararlanabileceklerdir. Bu 

düzenleme 18 Aralık gününe kadar geçerlidir. 



 

7. Meslek okuluna gidiyorum. Bu durumda hangi düzenleme geçerli? 

Meslek okulları uzaktan eğitime geçmişlerdir. 

 

8. Okullarda acil durum refakati/etüt var mı? 

Evet, var. Ancak bu düzenleme, okullar kapandıktan sonra 16 Aralık Çarşamba 

gününden itibaren sadece 1. – 7. sınıf öğrencileri için geçerli. Bu imkân, düzen 

için öncelikli sayılan mesleklerde çalışan veya çocuklarına tek başına bakan ya 

da başka seçeneği olmayan anne-babaların çocukları için geçerlidir. Anne-

babaların bu gruba dâhil olduklarına dair yazılı bir belgeye, zamanın kısa olması 

nedeniyle gerek yoktur. Refakat/etüt hizmeti grup ilkesine göre gerçekleştirilir. 

 

9. Uzaktan eğitim ne demek? 

14 – 18 Aralık haftasında yapılacak uzaktan eğitim dersleri okulda yüz yüze 

yapılan dersler gibi olmayacaktır. Bu çerçevede yeni ders konuları 

işlenmeyecek, sadece gerektiğinde tekrarlar yapılacaktır. 

 

10. Yazılı sınav yapılacak mı? 

14 Aralık Pazartesi gününden itibaren, sadece, örneğin lise mezuniyeti için 

önem taşıyabilecek, ertelenmesi mümkün olmayan sınavlar yapılabilir. Bu 

husus sadece lise mezuniyeti (Abitur) için değerlendirilecek ve 11 Aralık 2020 

tarihinde önce belirlenmiş sınavların yapılacağı Q1 ve Q2 sınıfları için geçerlidir. 

Aynı düzenleme, aslında tamamıyla uzaktan eğitime geçmiş olan tüm mesleki 

okullardaki sınav ve çalışmalar için geçerlidir.  
 


