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ASKIYA ALINAN DEVAM 
ZORUNLULUĞU HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME 
 
Berlin’deki okullar korona pandemisinin gelmiş olduğu bu aşamada, 
yüz yüze eğitime devam ediyor. Ancak devam zorunluluğu  
28 Şubat 2022 tarihine kadar askıya alınmıştır. Buna göre öğrenciler 
okula devam edebilir veya velilerin yazılı bildirimiyle veya reşit olan 
öğrenciler kendiler bildirimde bulunarak dersleri evden takip 
edebilirler. Dikkat edilecek hususlar:  
 

Genel 
Okullar, sağlık koruma tedbirlerini uygulayarak, 
öğrencilerin okula devam etmelerini sağlayacak. 
Yüz yüze eğitim normal düzeninde devam edecek. 
Yüz yüze eğitim, özellikle birinci sınıflar son sınıflar 
ve hazırlık sınıfları için önemlidir.  
 
Yüz yüze eğitim, tamamlayıcı destek ve bakım için 
de geçerlidir. Eğer eğitim görevlileri ile ilgili bir 
sıkıntı varsa, eğitim 06.00-18.00 yerine 7.30-16.00 
saatleri arasında yapılabilir. 
 
Eğer öğrenciler 28 Şubat 2022 tarihine kadar 
enfeksiyondan koruma nedeniyle okula gitmek 
yerine dersleri evden takip etmek isterlerse, veliler 
veya reşit ise öğrencinin kendisi bunu - önceden 
veya en geç birinci okul gününden itibaren - resmi 
olmayan yolla okula yazılı olarak bildirmekle 
yükümlüdür.  
 
Okuldan uzak kalma süresi en az bir hafta olmalıdır. 
Okula sadece birkaç gün veya saat devam 
etmemek  
öngörülmemiştir. İstisnalarda karar okul yönetimine 
aittir. Meslek okulu öğrencilerinin öncesinde  
eğitim işletmesi ile anlaşması gerekiyor.  

 
Öğrenciler elbette, bildirdiklerinden daha erken de 
yüz yüze eğitime katılmak için  
okula gelebilirler. 
 
Kış tatilinden sonra isteğe bağlı olarak yüz yüze 
eğitime katılmayan öğrencilerin karnelerinde 
aşağıdaki gibi bir özürlü devamsızlık ibaresi yer 
alacaktır: „…, … tarihinden …  tarihinde kadar yüz 
yüze eğitime katılmama seçeneğinden 
yararlanmıştır." (Almanca: „… hat vom … bis zum … 
von der Option der Nichtteilnahme am 
Präsenzunterricht Gebrauch gemacht."). 
 

Ev ödevleri 
Okula devam edilmeyen süre için okulun verdiği 
ödevleri öğrenciler evde yapmak zorundadır. Ayrıca  
yüz yüze eğitimde hangi konuların işlendiğini  
takip etmeleri gerekiyor. Bunlar, sınavlarda da 
önemli olabilir.   
 
İlkokul öğrencilerinin ebeveynleri 
çocuklarının ödevlerini evde yapmalarını  
sağlamalıdır. Eğer bir ilkokul öğrencisi beş okul 
gününden fazla okula devam etmez ise, okulla 
ödevler hakkında görüşülmesi gerekmektedir. Bu 
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görüşme, ebeveynlerle anlaşarak ev ziyareti, dijital 
ortamda veya telefonla gerçekleşebilir.  
 
 
Bir özel eğitim okulunun öğrencileri veya evde 
eğitim olanakları olmayan öğrenciler için de böyle 
bir görüşme anlamlı olabilir.  
 
Öğretmenin daveti üzerine ebeveynler görüşmeyi 
okulda da yapabilirler. 
 
Evde, okulun yönlendirdiği eğitim alma hakkı yoktur. 
Okullar, mevcut personele göre, hangi tekliflerin 
hangi kapsamda sunulacağı 
bakımından farklılık gösterir. 
 

Performans değerlendirmesi 
İlkokul ve orta öğretim I 
Öğrenciler: Devamsızlık nedeniyle sınavlara 
katılamazlarsa, 11 Mart 2022 tarihine kadar mazeret 
sınavına girebilirler. Eğer mazeret sınavına da 
özürlü olarak katılamazlarsa, not, alternatif 
başarılara bakılarak verilir. 
 
Lise 
Not belirlemek için lisede sınavlara yüz yüze katılma 
zorunluluğu vardır. Eğer yeterlik aşamasında, özürlü 
veya özürsüz başarı noksanlığı nedeniyle not 
verilemiyorsa, bu aşağıdaki sonuçlara neden 
olabilir:  

• Lise bitirme sınavına (Abitur) girememek veya 

• sınıfta kalmak veya  

• eğitimden ayrılmak.  
 

Meslek okulları ve lisenin  
son sınıfları 
Sınavlar ve imtihanlar yüz yüze,  
geçerli mesafe ve hijyen tedbirlerine  
uyularak yapılır. Meslek okullarındaki derslerde 
temel devam zorunluluğu  
aynen devam etmektedir. 
Buna göre meslek dersleri 
ve entegre meslek eğitimi hazırlığı (IBA) için 
yüzde 70 oranında devam zorunluğu 
devam etmektedir. Okular öğrencilere gerekli 
bilgileri verecektir. 
 
 

 

Staj 
İşletme ve sosyal stajlar okul etkinlikleridir. Onlar 
için de devam zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili 
düzenlemeler 28 Şubat 2022’ye kadar geçerlidir.  
 
Meslek okullarında ve lise son sınıflarında staj ve 
pratik eğitimler, enfeksiyondan korunma için 
gereken tedbirlere uyularak 
devam edecektir. Eğer staj ve pratik eğitimler 
pandemi nedeniyle yapılamazsa, öğrencilerin 
meslek pratiği referanslı yedek başarılar 
göstermeleri gerekir.  
 

8 sınıfta karşılaştırmalı 
çalışmalar  
8 sınıftaki karşılaştırmalı 
çalışmalar 28 Şubat 2022’de başlıyor ve 
zorunludur. Eğitime evden devam eden çocuklara 
katılım konusunda esnek 
imkanlar sunulmaktadır.  
 

Test kanıtı olarak  
öğrenci kimliği 
28 Şubat 2022’ye kadar yüz yüze eğitime 
katılmayanlar için öğrenci kimliği tatil dışında da 
test kanıtı olarak geçerlidir. 
 

Aşağıdaki durumlarda  
devam zorunluluğu vardır  
(risk grupları hariç) 

• Sınavlar; sözlü sınavlar risk grubunda olmayan 
öğrenciler için de belirli şartlar yerine 
getirildiğinde video konferans yoluyla 
yapılabilir 

• Lise son sınıflarda yazılı imtihanlar 

• Aşırı talep durumunda yeterlik testleri ve kabul 
testleri, örneğin bir üst okula geçiş için 

• Özel okul profilleri nedeniyle:  
Elit spor okulları, Carl Philipp Emanuel Bach 
Müzik Lisesi, Berlin Devlet Bale Ve Sanat Okulu 
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