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2021 yaz tatilinin sonuna kadar okul dışındaki hizmet sağlayıcılardan eğitim ve destek hizmetleri 

 

Sevgili veliler, sevgili öğrenciler, 

 

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı, özel çerçeve koşulları ile mutlak ve benzeri görülmemiş bir 

istisnai durumdu ve siz velileri ve siz sevgili öğrencileri, özellikle büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktı. 

Bu nedenle, 2020 yaz tatilinde, tatil eğitim programı ile ek ve pedagojik olarak desteklenen eğitim ve 

destek hizmetleri imkanı sunmak benim için çok önemliydi. 1.400'den fazla öğrenci, pandemi nedeniyle 

kaçırılan dersleri telafi etmek veya öğrenilmiş olan eğitim içeriklerini pekiştirmek için bu hizmetten 

faydalandı.  

 

Bu çok yorucu zamandan sonra, yeni 2020/2021 eğitim ve öğretim yılı için tüm umutlarımız büyük ölçüde 

normal bir günlük okul hayatına geri dönmekti. Her ne kadar başlangıçta, pandemiye rağmen eyaletteki 

tüm okulların yaklaşık %95›inde güvenilir, günlük düzenli çalışma gerçekleştirilebilmiş olsa bile, korona 

enfeksiyon süreci hızla tekrar zor ve radikal kararlar alınmasını gerektirdi, ne yazık ki okullardaki 

pedagojik olarak desteklenen eğitim ve destek çalışması yeniden çok ciddi olarak kısıtlandı veya kısmen 

durduruldu.  

 

Bu çerçevede, 10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yeniden okul dışı eğitim ve destek hizmetlerinden 

faydalanmanın mümkün olacağını bildirmekten memnuniyet duyarım:  

- Yaz tatilinin son Cuma günü, 30 Temmuz 2021 tarihine kadar süresi bulunmaktadır,  

- İsteğe bağlı olarak, öğrenci başına 30'a kadar doğrudan pedagojik olarak desteklenen 45 

dakikalık destek saati, 

- Eyalet tarafından öğrenci başına 12,50 EUR'luk destek saat ücreti ile finanse edilir,  

- Hem okul döneminde (derslere ek olarak), hem de tatil döneminde.  

 

Mevcut duruma uyarlanmış olarak - yüz yüze eğitim hizmetlerinin mümkün olmadığı süre boyunca - 3. 

adımda belirtilen okul dışı hizmet sağlayıcılarının pedagojik olarak desteklenen çevrimiçi tabanlı eğitim 

ve destek hizmetlerinden yararlanmak da mümkündür.  

Mecklenburg-Vorpommern Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı ∙ D-
19048 Schwerin 

 

 

 

 

 

Schwerin, 5 Mayıs 2021
 

 

 

Alıcı  

Veliler ve öğrenciler  

Genel eğitim okulları ve teknik liseler  

Mecklenburg-Vorpommern için 
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Yüz yüze eğitim hizmetleri mümkün olursa, ancak başlangıçta yalnızca uyulması gereken hijyen 

önlemleri nedeniyle bireysel destek olarak, lütfen siz, sevgili veliler, özel bir ek ödeme gerekliyse böyle 

bir hizmetten faydalanmak isteyip istemeyeceğinize veya yüz yüze küçük ve desteklenmiş bir gruba 

katılmak mümkün oluncaya kadar beklemek isteyip istemeyeceğinize kendiniz karar verin. 

 

Karmaşık olmayan çerçeve koşulları, 2020 yaz tatili eğitim programınındakilere benzer.  

 

Eyalet programı çerçevesinde bir eğitim ve destek hizmetinden kim faydalanabilir? 

2020/2021 eğitim öğretim yılında Mecklenburg-Vorpommern›da genel bir eğitim veren okulda veya 

teknik lisede okuyan öğrenciler. 

 

Böyle bir hizmetten, halihazırda var olan, özel olarak finanse edilen bir okul dışı eğitim ve destek 

hizmetinden veya eğitim ve katılım paketi (BuT hizmeti) çerçevesinde devam eden bir öğrenim 

desteğinden bağımsız olarak faydalanılabilir. 

 

Bunun için ne yapılmalı? 

 

Adım 1: Uygunluk belgesi, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommern 

Eyalet Destek Enstitüsü) kurumundan talep edilir: 10.05.2021 tarihinden itibaren internette LFI web 

sitesi üzerinden1 orada hazırlanmış e-posta bağlantısı ile size uygunluk belgesinin gönderilmesini 

sağlayın, yazdırın ve öğrencinin gerekli bilgilerini doldurun.  

 

Adım 2: 2020/2021 eğitim ve öğretim yılında okula gittiğinizi okul onaylayacaktır. Bunun için uygunluk 

belgesine okulun imzası ve kaşesi alınır.  

 

Aşama 3: Bu şekilde doldurulmuş uygunluk belgesi, tercih edilen bir eğitim ve destek hizmetleri 

sağlayıcısına ibraz edilir, hizmet kararlaştırılır ve başlatılır.  

 

Okul dışındaki eğitim ve destek hizmetleri sağlayıcıları örn. Mecklenburg-Vorpommern›da yerleşik veya 

ikamet ediyor olabilir ve hizmetlerini Mecklenburg-Vorpommern›da özel ders veren enstitüler veya kişiler 

olarak, ticari kurum veya serbest meslek sahipleri olarak faaliyet gösterebilir.  

 

Adım 4: Eğitim desteğinin sonunda, hizmet sağlayıcısının Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti›ne 

hizmetini düzgün şekilde fatura edebilmesi ve oradan ücretini alabilmesi için gerçekleştirilen eğitim, 

uygunluk belgesi imzalanarak tasdik edilir.  

 

Tüm velilere ve öğrencilere bu çok zorlu (okul) dönemi bundan sonra da iyi bir şekilde atlatabilmelerini 

diliyorum. Yaz tatillerinin sonuna kadar organize edilebilen ve istifade edilebilen ek eğitim ve destek 

hizmetleri bu dönemde destek olacak ve eşlik edecektir.  

 

Saygılarımızla 

 

Bettina Martin 

                                                
1 https://www.lfi-mv.de/foerderungen/Lern-und-Foerderprogramm-Schuljahr-2020_2021/index.html 

 

 


