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Bu broşür, Berlin eyaletinin halkla ilişkiler çalışmaları  
kapsamında yayınlanmaktadır. Satılamaz ve siyasi partilerin  
tanıtımı amacıyla kullanılamaz.

Metnin daha kolay okunmasını sağlamak için hem  
eril hem de dişil dil biçimlerini aynı anda kullanmaktan  
kaçınılmıştır. Metinde kişileri niteleyen tüm ifadeler tüm  
cinsiyetler (erkek/kadın/diğer) için eşit ölçüde geçerlidir. 



Sevgili veliler,
Çocuklar ve aileleri için okulun ilk günü çok özel 
bir gündür. Kendisi nihayet bir okul çocuğu ve artık 
hayatının heyecanlı, yeni bir bölümüne adım atıyor! 
Her şey ilkokulla başlıyor. İlkokulda öğrenme isteğini 
ve beceresini artırmak için birçok şey yapılıyor. 
Berlin'de okula başlayan her çocuk, kendi kişisel 
gelişim seviyesine göre ve kendi hızında öğrenebilir. 
Uzun yıllardır ilkokul müdürlüğü yapan biri olarak her 
çocuğun farklı olduğunu, okula kendine özgü güçlü 
yanları ve ilgi alanlarıyla geldiğini biliyorum. 

Berlin'deki ilkokullarımızda çocuklarınızı bekleyen 
birçok olanak mevcut. Tüm ilkokullarda tam gün 
bakım ve derslere ek olarak çok yönlü destek 
olanakları sunuluyor. Böylelikle çocuğunuz her gün 
ders çalışabiliyor, oyun oynayabiliyor, dinlenebiliyor 
ve faal olabiliyor. Spor kulüpleriyle, müzik okullarıyla, 
gençlik birlikleriyle ve şirketlerle yapılan iş birlikleri 
sayesinde tüm şehir bu konuda yardımcı oluyor. 
Berlin'deki ilkokullarda gerekli tüm ders araç 
ve gereçleri çocuklara herhangi bir katkı payı 
ödenmesi gerekmeksizin ücretsiz olarak sunuluyor. 
Okuldaki öğle yemeği ile otobüslerde ve trenlerde 
geçerli BVG öğrenci bileti de çocuğunuza ücretsiz 
olarak veriliyor. Berlin'de iyi eğitimin gelire bağlı 
olmaması hedefleniyor.

Okullarımızda katılıma çok önem veriliyor; herkes 
iştirak edebilir ve etmelidir. Öğretmenler, eğitmenler 
ve okul çocuklarıyla birlikte veliler çocuklarının 
okuluna yön verebiliyorlar. Günlük ritmin nasıl 
olacağından ne yemekler sunulacağına ve  
teneffüs bahçesinin tasarımına varıncaya kadar 
okuldaki günlük yaşamla ilgili birçok konuda okul 
okul-aile birliği birlikte karar alıyor. Sorumluluk  
üstlenmeniz hem karşılığını verecektir hem de çok  
iyi karşılanacaktır.

Ailenize okul zamanına iyi bir başlangıç yapmanızı, 
çocuğunuzun öğrenirken keyif almasını ve başarılı 
olmasını dilerim.

Sevgilerimizle, 
 

Astrid-Sabine Busse
Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörü
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Takip eden sayfalarda günümüzde ilkokul  
konusunda, "esnek okula başlama aşaması", 
"karma yaş sınıflarında öğrenme" veya "gösterge 
odaklı karne" gibi kavramlar hakkında ve çocu-

ğunuzun hayatındaki bu önemli aşamaya etkin bir 
şekilde nasıl yön verebileceğiniz hakkında daha 
fazla bilgi bulacaksınız. 

OKULA HOŞ  
GELDINIZ
Okula başlamasıyla birlikte çocuğunuzun hayatındaki heyecanlı, 
yeni bir bölümü de başlıyor. Ancak velisi olarak siz de okulu yeniden 
yaşayacaksınız. Çünkü nasıl ki toplumumuz sürekli bir değişim içindeyse 
okul da sürekli gelişmeye devam ediyor. Ders işleme biçimlerinden 
sınıf yapısına, başarının değerlendirilmesinden okuldaki günlük yaşama 
varıncaya kadar her şey gelişiyor. 
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Öğrenmeyi öğrenmek
Okul için değil, hayat için öğrenmek gerek; üstelik sürekli yeniden. Bunun 
için çocuğunuzun öncelikle bağımsız bir şekilde öğrenmeyi öğrenmesi 
gerekir. Okul sosyal, metodik ve konuya dayalı öğrenmeyi bir araya geti-
riyor. Yani bilgi öğretiyor ve aynı zamanda çocuğunuzun bu bilgiyi kulla-
nabilmesi ve artırabilmesi için yetkinlikler kazanmasına destek oluyor.

Her çocuğu bireysel destekleme
Okula yeni başlayan çocuklar elbette daha okula başlamadan önce – 
ve hatta doğumlarından itibaren – birçok bilgi ve beceri edinmişlerdir. 
Bu gelişim, her çocukta farklı geçer ve bu nedenle okula başladıklarında 
çocuklar çok farklı koşullarla gelirler. 

Bu bağlamda üç yıla varan gelişim farklılıkları olması çok normaldir.  
Örneğin bir çocuk okula başladığında okumayı sökmüş olabilir.  
Bir başka çocuk ise harflerden hiçbir şey anlamıyor olabilir, ancak buna 
karşın blok oyuncak köşesinde üç boyutlu düşünme konusunda çok 
yetenekli olabilir. 

Okula başlama aşamasında, yani 1. ve 2. sınıfta her çocuğa kendi bece-
rilerine ve ihtiyaçlarına göre bireysel olarak destek olarak okul bu gibi 
çocuklara da adil davranmış olur. Bunun için her çocuğun becerilerini, 
ilgi alanlarını ve sahip olduğu önceki deneyimlerini bilmesi gerekir. 

Öğrenilmiş bilgi düzeyini tespit etme
Birçok öğretmen, daha okulun ilk gününden önce okula yeni başlayan 
çocukların dil ve matematik alanlarında öğrenmiş oldukları bilgi düzeyi 
hakkında bilgi alır. Bunun için Berlin öğrenme başlangıç durumu (LauBe - 
Lernausgangslage Berlin) ödev materyalinden yararlanırlar. Öğretmenler, 
bu materyallerle okula yeni başlayan çocukların dil ve matematik beceri-
lerini sistemli bir şekilde kaydedebilmekte ve gösterebilmektedirler. 

Çocuğunuzdan alınan yanıtlar, okula başlama aşamasındaki bireysel 
desteğin ve okulda sizinle yapılacak görüşmelerin temelini teşkil eder. 
Bu konuda öğretmenler sık sık yuvalarla iş birliği yaparlar.
 
Öğretmenler, bunun yanı sıra yuvadaki dil öğrenme günlüğünü de 
almaları halinde çocuğunuzun dil konusundaki durumunu bu günlükten 
öğrenebilirler. Okullar için aşağıdaki temel çerçeveler belirleyicidir:

• Her çocuk daha okula başlamadan önce birçok şey öğrenmiştir.
• Her çocuk öğrenmek ister.
• Çocuklar farklıdır.
• Çocuklar hangi bilgi ve becerileri edineceklerini etkin bir şekilde 

belirlerler.
• Her çocuk kendine özgü bir şekilde öğrenir.
• Her çocuğun öğrenmek için zamana ve uygun olanaklar sunulmasına 

ihtiyacı vardır.
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Karma yaş sınıflarında öğrenme
Karma yaş sınıflarında (JüL - jahrgangsübergreifendes 
Lernen) hızlı öğrenen çocuklar erkenden ikinci veya üçüncü 
sınıftaki çocuklarla birlikte ödevler yapabilir ve kendilerinden 
daha büyük çocuklarla bu ödevler hakkında fikir alışverişinde 
bulunabilir. Daha büyük çocuklar okul hayatını zaten bilmek-
tedirler. Derslerin nasıl geçtiğini ve ders kurallarını bilirler 
ve örnek olurlar. Ayrıca okuma yazma ve hesap yapmayı 
öğrenmiş olan diğer öğrenciler çocuğunuzu teşvik eder ve 
ona destek olurlar. 

Yaşı daha büyük çocukların kendilerinden küçük çocuklardan 
bir şeyler öğrenebildiğini deneyimlemek de bu etkiyi güçlen-
dirir. Çocuğunuz da okulda 2. veya 3. yılına geldiğinde bilgile-
rini ve deneyimlerini okula yeni başlayan sonraki çocuklara 
aktarabilir ve pekiştirebilir. 

Yaş gruplarına göre sınıflar
Birinci ve ikinci sınıfları yaş gruplarına göre ayıran okullar da 
esnek ve bireysel öğrenmeyi esas alır. Bunun için her okul 
pedagojik bir plan tasarlamıştır. Bu plan, özellikle de birinci 
ve ikinci sınıfların öğretmenlerinin, eğitmenlerinin ve özel 
pedagoglarının nasıl iş birliği yapacaklarını tarif eder. 

• Ders konularını kendi öğrenme seviyesinde çalışmaya 
yönelik olarak her çocuğa ne gibi olanaklar sunuluyor? 

• Sınıflara ve karma yaş sınıflarına yönelik ne gibi projeler 
veya ortak etkinlikler öngörülüyor?  

• Küçük ve büyük çocuklar birbirlerine rehberlik ediyorlar mı? 

Okulunuz ayrıntılar hakkında sizi bilgilendirmekten memnuni-
yet duyar.

Almanca öğrenme
Dil, eğitimin anahtarıdır. Bilgi edinmek ve bağıntıları anlamak 
için esastır. Bu nedenle dil eğitimi, her dersin bir parçasıdır.

Bazı çocuklar okula başladıklarında dil desteğine ihtiyaç 
duyarlar. Destek ihtiyacının çok yüksek olduğu ek öğretmenler 
okullarda okula özgü sunulan destek olanaklarıyla çocuklara 
destek olur. 

İlkokul
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/grundschule

Çocuğun kendi  
temposuyla öğrenmesi
Daha fazla şey öğrenmek için gerekli temel bilgileri öğrenmesi 
daha uzun süren çocuklar, bir yıl daha okula başlama aşa-
masına devam edebilirler. Daha hızlı öğrenenler daha birinci 
yılın sonunda 3. sınıfa geçebilirler.

Öğretmenler ve eğitmenler çocuğunuzun öğrenme konusunda 
ne kadar ilerleme kaydettiği konusunda size düzenli olarak 
bilgi verirler. Okulun 2. yılında okula başlama aşamasın-
da öğrenmeye devam etmesinin çocuğunuza faydalı olup 
olmayacağı belli olur. Çocuğunuzun sonraki sınıfa geçmeye 
ne zaman hazır olduğuna, ilgili sınıf öğretmenleri kurulundaki 
öğretmenleri karar verirler.

Önemli olan şudur: Bir yıl daha okula başlama aşamasına 
devam etmek, ne gerileme ne de başarısızlık anlamına gelir. 
Bilakis bu sayede çocuğunuz öğrenmesi için gereken zama-
na sahip olur. Parola şudur: Başaramamaktan korkmak yerine 
başarılı sonuçlar almak. Çocuğunuzun ancak üç yıldan sonra 
3. sınıfa geçse bile bu ilave süre genel okul zorunluluğu için 
hesaba katılmaz.

Karma yaş grupları
Çocuklar karma yaş gruplarında da birbirlerinden ve birlikte 
çok iyi bir şekilde öğrenebildiklerinden dolayı birçok okul, 
karşılıklı teşvik ilkesinden yararlanır. 

Okula başlama aşamasında örneğin 1. ve 2. sınıflar ya da 
1. ila 3. sınıflar için karma yaş sınıfları oluşturur. Bu sınıflarda 
öğrenme grubunun tamamını veya tüm öğretmenleri değiştir-
meye gerek kalmadan her çocuk kendi hızıyla öğrenir.  
Böylelikle okula başlama aşamasında geçirdiği süre ne 
olursa olsun çocuk arkadaşlarını ve kendisine yakın gördüğü 
kişileri kaybetmez. 

Bazı okullarda 3. ve 4. sınıflarda ya da 4. ila 6. sınıflarda da 
karma yaş grupları vardır.

 

Erken çocukluk döneminde eğitim
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/fruehe-bildung
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1   ILKOKUL VE OKULA BAŞLAMA AŞAMASI 

Okula başlama aşaması, bir ila üç yılda geçilebilir. Ardından 
genelde dört yıl daha ilkokulda geçer ve bundan sonra da 
orta dereceli okula geçilir. İlkokulda elde edilen başarılardan 
dolayı üniversite eğitimine yönelik temel bir liseye (Gym-
nasium) olanağı doğuyorsa bu geçiş dört yılın ardından da 
yapılabilir. 

2   KARMA OKUL (GEMEINSCHAFTSSCHULE) 

Karma okullarda öğrenciler 1. sınıftan 10. sınıfa kadar birlikte 
kalır. Tüm okul mezuniyetleri mümkündür. 13 okul yılının ardın-
dan Abitur alınabilir. 
 

3   ENTEGRE ORTA ÖĞRENIM OKULU  
(INTEGRIERTE SEKUNDARSCHULE)

6. sınıftan sonra entegre orta öğrenim okuluna (ISS - Integrierte  
Sekundarschule) geçiş yapılabilir. Öğrenciler tüm okul mezu-
niyetlerini alabilirler. 13 okul yılının ardından Abitur alınabilir. 
Mesleki yönlendirme ve stajlar, iş dünyasıyla ilgili ilk izlenim-
leri sağlar. 

4   YÜKSEK ÖĞRENIME YÖNELIK ORTA  
ÖĞRETIM KURUMU (GYMNASIUM)

Öğrenciler, yüksek öğrenime yönelik orta öğretim kurumunda 
(Gymnasium) 12 okul yılının ardından Abitur alabilirler. Yüksek 
öğrenime yönelik orta öğretim kurumundaki (Gymnasium) ilk 
yıl, deneme yılıdır. 

5   YÜKSEK ÖĞRENIME YÖNELIK MESLEKI ORTA  
ÖĞRETIM KURUMU (GYMNASIUM)/LISE MERKEZI 
(OSZ - OBERSTUFENZENTRUM)  

Öğrenciler, yüksek öğrenime yönelik mesleki orta öğretim 
kurumunda (Gymnasium) altı uzmanlık alanı ve meslek alanı 
arasından seçim yaparlar. Geleneksel derslere ek olarak ilgili 
meslek alanına ait dersler de verilir. 
 

6   BELIRLI BIR KONUDA ÖZEL PEDAGOJIK DESTEK  
SAĞLAYAN OKULLAR 

Bu okullar yalnızca engelli, hasta veya olumsuz koşullara 
sahip çocuklarave gençlere ders verir ve topluma mümkün 
olduğunca çok uyum sağlayabilmelerinin yolunu açar. Bu 
okullardan genel bir okula geçiş yapmak da mümkündür.

Mezuniyet dereceleri 

• Abitur = yüksek öğrenim yeterliliği (Hochschulreife)

• BBR = mesleki öğrenim yeterliliği (Berufsbildungsreife) 

• eBBR = genişletilmiş mesleki öğrenim yeterliliği  
(erweiterte Berufsbildungsreife)

• MSA = orta dereceli lise mezuniyeti (mittlerer Schulabschluss) 

MSA ve eBBR, dereceleri için mezuniyet sınavı verilmesi  
gerekir. Yüksek öğrenime yönelik liseye geçiş için gerekli 
koşullardan biri de MSA'dır. 

*  10. sınıfın sonunda "öğrenme" konusunda özel pedagojik 
destek ihtiyacı olan öğrencilere yönelik mezuniyet dereceleri: 

• BOA = meslek odaklı mezuniyet derecesi  
(berufsorientierender Abschluss)

• mesleki öğrenim yeterliliğine denk  
mezuniyet derecesidir
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ÖĞRENME VE YAŞAM 
ALANI OLARAK OKUL
Çocuğunuz okulda çok zaman geçirir. Öğrenme konusunda  
başarılı olması için okula gitmeyi sevmesi ve kendisini iyi hisset-
mesi önemlidir. Bu husus, hem ders için geçerlidir hem de  
sunulan ek olanaklar, bireysel destek, birlikte öğle yemeği ve  
aynı şekilde dersliklerin tasarımı için de geçerlidir.
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Tam gün destek
Berlin tam gün okulu, kendisini öğrenmeye sosyal beraberliğe adamıştır. Bir yandan öğrenme aşamaları, 
konsantrasyon ve çabalama gibi özellikleri öne çıkarken diğer yandan çocuklar burada hareket etmenin 
keyfine varabiliyor, bağlantılar kurabiliyor, birlikte yiyebiliyor veya dinlenebiliyorlar. 

Okul, boş zaman etkinliklerini teşvik ediyor, sosyal yetkinlikleri ve dil yetkinliğini destekliyor. 
Ders içeriklerini pekiştiriyor, ancak çocuğunuzun kendi potansiyelini ortaya çıkarmasına da fırsat veriyor. 

Bunlara ek olarak okullar sosyal hizmet uzmanları, özel pedagoglar ve müzik okulları, tiyatrolar, 
kütüphaneler veya spor kulüpleri gibi iş ortaklarıyla iş birliği yapıyor. Böylelikle çok çeşitli yeni öğrenme 
olanakları ortaya çıkıyor. 

Okulunuzun hangi pedagojik ilkeyi takip ettiğini okul müfredatında bulabilirsiniz. 
Genellikle okulun web sayfasında yazar.

Açık veya bağlı
Berlin, ilkokul çocuklarına açık veya bağlı tam gün okul arasından seçim yapma olanağı sunuyor.  
Bu okulda eğitmenler çocuğunuzu ders dışında destekliyor ve bilgilendiriyorlar. 

Öğretmenlerle görüşerek çocuğunuzun derste hangi konuları ve ödevleri işlediğini, bu konularla ilgili 
ne gibi sorular veya zorluklar olduğunu ve bir gruptaki çocukların ne gibi çatışmalarla uğraştıklarını 
çoğunlukla tam olarak bilirsiniz.

Okul müfredatı aşağıdaki konularda bilgi içerir:

• Tam gün okulun teşkilat yapısı
• Ana müfredatın uygulanması
• Sunulan tamamlayıcı çalışma grupları veya spor etkinlikleri
• Öğrenme ödevlerinde çocuklara eşlik etme

KORONA ZAMANINDA OKUL

Enfeksiyon durumuna bağlı olarak  
okulların şu anki çalışma şekli:

Derslerle ilgili düzenlemeler, yaz okulu,  
acil durum çocuk bakımı vb. hakkında bilgi:  
← www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule

Berlin "Koronaya rağmen güçlü" 
programı hakkında bilgi:  
← www.stark-trotz-corona.berlin
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Açık tam gün okul
Açık tam gün ilkokul, ders daha geç başlayıp daha erken  
bitse de saat 7.30'dan 13.30'a kadar çocuğunuza güvenilir  
bir şekilde destek ve bakım sağlar. 

Ayrıca tüm çocuklar birlikte öğle yemeği yiyebilirler.  
Bunun için velilerin hiçbir ödeme yapması gerekmez.

İşinizden veya ailevi nedenlerden ötürü saat 7.30'dan önce 
veya en geç saat 18.00'a kadar tamamlayıcı destek ve çocuk 
bakımına ihtiyaç duymanız halinde bunları okuldan ilave 
olarak talep edebilirsiniz. 

Başvuru formunu okuldan, semt gençlik dairesinden veya 
aşağıdaki internet adresinden alabilirsiniz:  

←  www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare

 
3. ila 6. sınıftaki çocuklar için gelirinize ve kayıt yaptırılan 
modüllere göre masraflar için katkı payı ödemeniz gerekebilir. 

1. ve 2. sınıflar için sunulan tüm çocuk bakımı olanakları  
ücretsizdir; tatil günlerinde saat 6.00'dan 18.00'a kadar 
çocuk bakımı dahildir.

9

6 18

15

12

13:30 – 16:00
Nachmittags-

betreuung

7:30 – 13:30
Verlässliche

Halbtagsgrundschule

16:00 – 18:00
Spätbetreuung

6:00 – 7:30
Frühbetreuung

 
 

Açık tam gün bir ilkokulda günün seyri (örnek)

Saat 7.30'dan  
itibaren 

Saat 8.15 – 9.45

Saat 10.10 – 11.40

Saat 12.00 – 13.30

Saat 7.50 – 8.15

Saat 13.30'dan 
itibaren

Saat 9.45 – 10.10

Saat 11.40 – 12.00

Çocukların gelişi ve örneğin sunulan seçmeli olanaklarla erken destek dersi

1. blok (1./2. ders) 
Öğretme-öğrenme aşamalarını içeren ders; ihtiyaç halinde verilen kısa molalar

2. blok (3./4. ders)  
Öğretme-öğrenme aşamalarını içeren ders; ihtiyaç halinde verilen kısa molalar

3. blok (5./6. ders) 
Öğretme-öğrenme aşamalarını içeren ders; ihtiyaç halinde verilen kısa molalar

Esnek okul başlangıcı / açık başlangıç (ör. sabah çemberi) Toplanma, 
 kendini keşfetme, ilgi alanlarını ve grubu keşfetme, konuşma çemberi olanakları

Oyun, hareket, rahatlama, öğrenme zamanları, sunulan eğitim olanakları,  
çalışma grupları, çocuklara yönelik geziler 

Sunulan oyun oynama, hareket ve rahatlama olanakları ile sınıf halinde  
kahvaltı zamanı

aktif teneffüs

7.30 - 13.30
Güvenilir yarım  

gün ilkokul
13.30 - 16.00

Öğleden  
sonra bakım

6.00 - 7.30
Erken saatte 

bakım

16.00 - 18.00
Geç saatte 
bakım



11

Bağlı tam gün okullar
Bağlı tam gün okulda okula gelme zorunluluğu – öğle yemeği 
de dahil olmak üzere – haftanın dört günü saat 7.30 ve 16.00 
arasındadır. Beşinci okul günü öğleye kadardır. Bu çerçevede 
dersler ile sunulan rahatlama veya hedefe yönelik destek 
olanakları değişmeli olarak gerçekleşir. 

Ritmin bu şekilde belirlenmesi, öğretmenlerin ve eğitmenlerin 
çocuğunuzun ihtiyaçları doğrultusunda ve daha sıkı bir iş 
birliği yapabilmelerini sağlar. 

Öğrenme ödevlerinin yalnızca istisnai durumlarda bağlı  
tam gün okulun dışında "ev ödevi" olarak yapılması gerekir. 
Bu durum aile yaşamının yararınadır. Elbette yaratıcı olanaklar 
sunarak veli olarak tam gün öğrenmeye yön verebilirsiniz. 

Tamamlayıcı erken veya geç saat modülleri ile tatil 
günlerinde bakım kaydı da yaptırılabilir. Bunun için ilgili 
tamamlayıcı destek ve çocuk bakımına başvuru dilekçesi 
verilmesi gerekir. Bu dilekçeyi lütfen ihtiyacınızı gösteren 
belgelerle birlikte çocuğunuzun okuluna verin. 

1. ve 2. sınıflar için sunulan çocuk bakımı olanakları  
ücretsizdir. Çocuğunuzun 3. ila 6. sınıflardaki masrafları  
için ödenmesi gerekecek olası katkı payları konusunda 
gençlik dairesi sizi bilgilendirecektir. 

9

6 18

15

12

7:30 – 16:00
Gebundene

Ganztagsschule

16:00 – 18:00
Spätbetreuung

6:00 – 7:30
Frühbetreuung
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Saat 16.00 – 18.00

Bağlı tam gün okulda günün seyri (Beispiel Klassenstufe 1 – 2)

Saat 6.00 – 7.30

Geç saatte bakım

Erken saatte bakım

Saat 8.15 – 9.45

Saat 10.05 – 11.35

Saat 14.30 – 16.00

Saat 7.30 – 8.15

Saat 9.45 – 10.05

Saat 11.35 – 14.30

1. blok (1./2. ders)  
Öğretme-öğrenme aşamalarını içeren ders; ihtiyaç halinde verilen kısa molalar;  
öğretmen – eğitmen iş birliği dersi: hafta boyunca yapılacak iş birliğini görüşme

2. blok (3./4. ders) 
Öğretme-öğrenme aşamalarını içeren ders; ihtiyaç halinde verilen kısa molalar

3. blok
Öğretme-öğrenme aşamalarını içeren öğleden sonra dersi; ihtiyaç halinde verilen kısa molalar – veya oyunlar  
ve ödevler; cuma: saat 13.30'a kadar bağlı tam gün, ardından sunulan açık olanaklar 

Esnek okul başlangıcı/açık başlangıç (ör. sabah çemberi), velilerle yapılan kısa görüşmeler, toplanma,  
kendini keşfetme, ilgi alanlarını ve grubu keşfetme, sınıf halinde kahvaltı zamanı, konuşma çemberi olanakları

Sunulan hareket olanaklarıyla okul bahçesinde aktif oyun molası 

Öğle arası 
Birlikte öğle yemeği, öğle sessizliği – Sesli okuma, sunulan öğrenme ve hareket olanakları,  
alıştırma zamanı, oyun zamanı, çay molası

7.30 - 13.30
Bağlı tam  

gün okullar

13.30 - 16.00
Öğleden sonra 
bakım

6.00 - 7.30
Erken saatte 

bakım
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Uygun öğrenme ortamı

Sınıf büyüklüğü
Okula başlama aşamasında sınıflar genellikle 21 ila 26 çocuk-
tan oluşur. Yani çocuğunuz fazla kalabalık olmayan bir grup 
içinde öğrenir ve yeni arkadaşlar bulacağı kesindir. Bir sınıfın 
yapısı veya mekânsal özellikleri nedeniyle daha fazla çocuk 
alması halinde okullar ek öğretmenler görevlendirebilir.

Öğretmenler ve pedagoglar
Sınıf öğretmeni, okulda çocuğunuz için başvurulacak ve ile-
tişim kurulacak en önemli kişidir. Kendisi, sınıfla çalışan diğer 
öğretmenler ve pedagoglarla birlikte okulun bir kurulu olarak 
ilgili sınıf öğretmenleri kurulunu oluşturur. 

Bu ekip, paralel sınıfların ekipleriyle birlikte ders içeriklerini 
belirler, dersi hazırlar ve öğrenme konusundaki gelişmeler 
hakkında bilgi verir. Okula başlama aşamasında etüt grupla-
rına çoğunlukla sabit bir grup eğitmeni de eşlik eder. 

Pedagogların görevi, çocukların ilgi alanlarını topluluğun ge-
nel eğitim gereksinimleriyle bağdaştırmaktır. Kendileri derste 
bilgi öğretirler ve becerileri teşvik ederler. Bunun için uygun 
öğrenme olanaklarını seçerler ve net yapılar oluştururlar. 

Çocuğunuzun bireysel öğrenme süreçlerine eşlik ederler ve 
sabırla, takdir ve teşvik ederek çocuğunuzun kendi başına ve 
başkalarıyla birlikte birçok çalışma yapmasına destek olurlar. 
Öğrenme konusunda kaydedilen ilerlemeleri gözlemler ve ka-
yıt altına alırlar, çocuğunuzun kendi öğrenme sürecine kendi 
başına ve neşeli bir şekilde yön vermesine yardımcı olurlar.  

Derslik
Derslik, çocuklara hem kendi bireysel ihtiyaçlarıyla hem de 
grup içindeki ortak öğrenme durumuyla ilgilenebilecekleri,  
uygun ortamı sunar. Derslik, genellikle okuma köşesi, oyun 
alanı veya çocukların "kendi başlarına" kullanabilecekleri 
çeşitli materyaller bulunan raflar aracılığıyla farklı faaliyetleri 
teşvik edecek şekilde tasarlanır. 

Sıraların esnek bir şekilde sınıfa dağıtılması ve gruplar halin-
de yerleştirilmesi, birlikte öğrenmeye destek olur. Duvarlara 
genellikle dersle ilgili çalışmalar ve sonuçlar asılmıştır.

Okul kitapları ve alıştırma kitapları
Öğretmenler, çocuğunuz için ücretsiz olan ders ve öğrenme 
materyallerini seçerler. Deneyimlerinden yararlanarak sınıfın 
öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda ve sınıf ekibindeki diğer 
meslektaşlarıyla görüşerek karar verirler: 

• Hangi okuma-yazma kitapları ve hangi yardımcı  
materyaller kullanılacak?  

• Çocuklar hesap yapmayı kartlardan mı, Montessori 
materyallerinden mi, yoksa alıştırma kitaplarından  
mı öğrenecekler?  

• Okuma ve matematik köşesinde hangi öğrenme  
oyunları ve kitaplar olacak?



Tamamen normal  
bir okul günü
Her okul yılı için hangi dersin ne kadar bir toplam süreyle kaç 
derste okutulacağı belirlenir. Ders programındaki ayrılmayı 
her okul kendisi ayarlar. Okulun saat kaçta ve nasıl başlaya-
cağını, bir ders saatinin, öğle yemeğinin veya bahçe teneffüs-
lerinin ne kadar süreceğine de kendisi karar verir. 

Ders programı
Öğretmenler ve eğitmenler, okula başlama aşamasının tamamı  
için dersleri ve sunulan tamamlayıcı olanakları planlarlar. 
Okulda uygulanan ilkeye bağlı olarak ilk yıllardaki hedeflerin 
ve ders içeriklerinin neler olacağına, bunların nasıl dağı-
lacağına ve ek olarak ne gibi öğrenme olanakları sunmak 
istediklerine karar verirler.

Bazı okullar klasik bir şekilde saat 8.00'de zilin çalmasıyla 
başlar. Başka okullarsa esnek başlangıcı tercih eder: Çocuk-
lar yaklaşık saat 7.30'dan itibaren gelmeye başlarlar, birlikte 
kahvaltı ederler veya oyun oynarlar ve saat 8.15'e doğru da 
sabah çemberini oluşturmaya başlarlar. 

Esnek ders süreleri
Çocuğunuz 1. sınıfta haftada 45 dakikalık 21 derse ve 2. sınıfta 
ise haftada 22 derse girer. Ancak bir ders saatinin 45 dakika 
ritmiyle gerçekleşmesi bağlayıcı değildir. 

Bazı okullar, ders birimlerini kısaltmakta 
veya daha uzun teneffüslerle ders birimlerini uzatarak 
60 dakika ila 80 dakikalık bloklar haline getirmektedir.  
Böylelikle çocuklara ek esnek alıştırma zamanları sunabil-
mekte veya kendilerini sosyal öğrenme gibi belirli konulara 
adayabilmekteler. 

Çocukların öğrenme gereksinimlerine göre küçük gruplar 
halinde desteklenmesi için sınıflar bazen de ders sırasında 
ayrılır. Okula başlama aşamasındaki çocuklar genellikle 
karma yaş projelerde birlikte çalışırlar. 

Gerektiğinde örneğin imla alıştırması yapmak için çocuğu-
nuza iki saat daha ilave destek verilir.

Tüm öğrenme hedeflerine kesin olarak ulaşılması için ders 
programındaki her ders göz önünde bulundurulur. Çocuklar 
en iyi bağıntılarla öğrenebildiğinden dolayı konular genellikle 
birçok dersi kapsayacak şekilde işlenir – ta ki tamamlayıcı 
destek ve bakım zamanına kadar. 

Örneğin hayat bilgisi dersinde o sırada "su" konusu işleniyor-
sa Almanca dersinde bunla ilgili metinler okunabilir, sanat ve 
müzik derslerinde de bu konu ele alınabilir. 

Her ders konusu için öğrenmede kaydedilen ilerlemeler  
gözlemlenir ve kayıt altına alınır. 

Ders konuları arasında örneğin şunlar bulunur: 

Almanca

• Konuşma ve dinleme
• Yazma
• Okuma
• Metinlerle ve medyalarla çalışma
• Dil bilgisinin ve dil bilincinin gelişimi 

Matematik

• Genel matematik becerileri
• Sayılar ve işlemler
• Büyüklükler ve ölçme
• Uzay ve biçim
• Eşitlikler ve fonksiyonlar
• Veriler ve olasılık
 
Müzik 

• Algılama ve yorumlama
• Tasarlama ve icra etme
• Yansıtma ve bağlamlama
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Ücretsiz öğle yemeği
Birlikte yenen öğle yemeği, besin tüketmekten daha fazlası-
dır. Çocuğunuz sosyal görgü kuralları, yemek ve sofra kültürü, 
sağlıklı ve dengeli beslenme çeşitleri hakkında fikir edinir. 

Bütün çocukların yoğunlaşarak, dengeli ve yüksek kapasi-
teyle öğrenebilmeleri için okuldaki yemeklere katılmaları 
önerilir. İlkokul düzeyinde bu ücretsizdir. 

Birçok okulda öğretmenler ve eğitmenler gruplarıyla  
birlikte öğle yemeğine giderler ve sofrayı birlikte kurarlar.  
Çocuklar yiyecekleri kaplardan kendileri alırlar ve tabak-
larında ne kadar patates veya sebze olmasını istediklerine 
kendileri karar verirler.

Kontrollü kalite
Yemekleri sunan şirketler, yapılan sözleşmelerle yüksek kalite 
standartları taahhüt eder. Ayrıca yemek planı ve yemek kalite-
siyle ilgili konulardaki karar süreçlerine siz ve çocuğunuz da 
katılabilirsiniz. 

Her okulda bir yemek komisyonu vardır. Bu komisyon, öğret-
menlerden, eğitmenlerden, velilerde ve öğrencilerden oluşur. 
Öğle yemeği hizmetini sunacak şirketi komisyon seçer, düzenli 
aralıklarla kaliteyi kontrol eder, eleştirileri ve istekleri iletir. 

Memnuniyetsizliğin devamlı olması halinde bir sonraki okul 
yarı yılında hizmet sağlayıcı değiştirilebilir.

Din ve yaşam becerileri dersi
Bir mezhebe mensup olsun veya olmasın tüm  
öğrencilerin sunulan din ve yaşam becerileri derslerine  
katılımı isteğe bağlıdır. 

Din dersini, ilgili din veya dünya görüşü cemaatine 
mensup, özel eğitimli öğretmenler tasarlar. Yaşam becerileri 
dersini ise Hümanist Derneği temsilcileri verir. 

Her okul, öğrencilerin hangi gruplardan oluştuğuna ve ilgiye 
bağlı olarak dokuz din ve dünya görüşü cemaatinden uygun 
olanları seçer. Yeterli başvuru olması halinde haftada iki ek 
ders düzenler. Bu dersler normal ders saatlerinde gerçekleşir. 

Çocuklar, din dersinde ilgili mezhep dersinin içeriklerinin 
yanı sıra başka dinleri de öğrenirler. Diğer derslerde de oldu-
ğu gibi hoşgörü ve saygı gibi değerler öğretilmeye çalışılır. 

İsterseniz çocuğunuzun katılıp katılmayacağını okula kayıt  
sırasında belirtebilirsiniz. Tercihinizi geri çekene kadar bu 
tercih geçerli olur. Çocuğunuz ilgi duyuyor, fakat emin olamı-
yorsa sunulan derslerden birini deneyebilir ve katılıp katılma-
yacağına ondan sonra karar verebilir. Katılım, esas olarak 
karnede belirtilir. 

Din veya yaşam becerileri dersine katılmayan çocuklarla bu 
dersler sırasında genellikle eğitmenler ilgilenir.

Okulda yemek
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/mittagessen

Din dersi
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/religionsunterricht

Maddi destek 
←  www.berlin.de/bildungspaket
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EĞITIM PAKETINDEKI 
ÖDENEKLER

okul ihtiyaçları  
Okul çantası, kalem kutusu, defterler ve kalemler  
gibi okul ihtiyaçları için okul yılı başına 150 avro 

Geziler ve sınıf gezileri  
Maliyetler karşılanır

Tamamlayıcı öğrenme desteği  
Okul tarafından onaylanan desteğin maliyeti karşılanır
 
Spor, kültür veya boş zaman etkinliklerine katılım 
Ayda 15 avro 

Herkes için eşit fırsat
Daha iyi fırsatlar, daha kolay bir günlük yaşam... Eğitim pake-
tinde düşük gelirli ailelerdeki çocuklara yönelik birçok ödenek 
var. Örneğin işsizlik maaşı II, kira veya gelir yardımı, sosyal 
yardım, çocuk ödeneği veya iltica başvurusu sahibi ödeneği 
alan veliler, onay veren aynı makamdan çocukları için farklı 
mali yardımlar alırlar.

berlinpass-BuT
Bu ödemeleri alma hakkı olduğunu gösteren belge,  
berlinpass-BuT seyahat belgesidir. Hizmet aldığınız makam 
bu seyahat belgesi için başvurabilirsiniz. İş Kurumu, Sosyal 
Hizmetler Dairesi ve Eyalet Mülteci İşleri Dairesine bunun için 
sadece çocuğunuza ait bir okula kayıt belgesi veya öğrenci 
belgesi I ile mutlaka gerekli bir vesikalık fotoğraf vermeniz 
gerekir. Sınıf gezilerine, boş zaman etkinliklerine ve tamam-
layıcı öğrenme desteğine katılım için berlinpass-BuT ibraz 
etmenin yanı sıra bir form doldurmanız gerekir.

ÖĞRENCI BILETI

Berlin yakın mesafe toplu taşıma bileti, tüm okul  
çocukları için ücretsizdir. Aşağıdaki adresten  
"fahrCard" aboneliğinizi çevrimiçi yapabilirsiniz: 

←  www.bvg.de/schuelerticket

 
Bunun için sadece çocuğunuza ait öğrenci belgesini  
ve vesikalık fotoğrafı dosya olarak yüklemeniz gerekir.
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OKULUN  
ILK YILLARI
Okulun çocuğunuzun becerilerini ortaya çıkarması ve desteklemesi, 
çocuğu mümkün olan en iyi şekilde geleceğe hazırlaması amaçlan-
maktadır. Dijitalleşme ve bilgiye erişimin neredeyse sınırsız olması  
gibi nedenlerle toplumumuzdaki bilgi seviyesinin müthiş bir şekilde  
artması ve hızlı değişim karşısında günümüzde okul sadece bilgi  
öğretmekten çok daha fazlasıdır. 

Çocukları günlük hayata ve 20 yıl sonraki iş dünyasına 
hazırlamak sadece okula giderek yapılabilecek bir şey 
değildir. Görevimiz artık daha ziyade çocuklara artan 

gelişim ve faaliyet olanaklarından yararlanma, yaşam 
boyunca bağımsız bir şekilde öğrenme ve bundan keyif 
alma becerisi kazandırmaktır.



Ana müfredat
1. ila 10. sınıflara yönelik ana müfredatı Berlin ve  
Brandenburg eyaletleri birlikte hazırlamıştır. 

Ana müfredat, öğrencilerin okul sırasında ilgili derste  
hangi yetkinlikleri edinmeleri gerektiğini tanımlar.  
Aynı şekilde seçmeli konuları ve çocuğunuz için bağlayıcı 
derslerin içeriklerini de belirtir. 

Her okul, ana müfredattan kendi müfredatını,  
yani okulun dahili eğitim programını oluşturur. 

Okulun dahili müfredatı 

• okuldaki öğrencilerin ilgi alanlarını ve  
ihtiyaçlarını gözetir,  

• kullanılacak eğitim malzemelerini ve kitapları  
tespit eder, 

• birden fazla dersi kapsayan konuları ve özel  
okul profillerini tanımlar: diller, fen bilimleri,  
müzik, tiyatro veya spor odaklı olma.

 

Okuma ve yazma
Çocukların çoğu sonunda okumayı ve yazmayı  
öğrenecekleri için okula başlamaktan çok mutlu oluyor.  
En nihayetinde günlük hayatta her yerde anlamak  
istedikleri yazılarla karşılaşıyorlar.

Okul, bu motivasyondan yola çıkar. Bir yıl boyunca teker  
teker alfabedeki harfleri işlemek yerine çocuklar ilk günden 
itibaren yazmaya veya okumaya başlayabiliyorlar. O zaman 
"Xavier" veya "Yvonne"'nin de adlarının ilk harfine sıra  
gelene kadar beklemelerine gerek kalmıyor. 

Resimli harf tablosu
Çocuklara en baştan itibaren en önemli tüm yazı karakterleri-
ni içeren bir resimli harf tablosu veriliyor. Bu tabloda, "Esel"in 
"E"sinden "König"in "K"sine ve "Schere"nin "Sch"sine varıncaya 
kadar her yazı karakteri ve harfle eşleşen bir resim var. 

Böylece çocuklar gereken tüm harfleri doğrudan kullana-
biliyorlar daha birkaç hafta içinde ilk sözcüklerini veya kısa 
cümleleri yazabiliyorlar. 

Yazı yazmak ve buna bağlı olarak birden fazla harfin bir  
araya getirilmesi, çocukları okumayı öğrenme konusunda  
da destekliyor: H - A - S - E. 
 
Daha sonra çocuklar okurken veya öğretmen tarafından  
yapılan uygun vurgulamalar sayesinde yazı biçiminin her 
zaman duyulan seslerle aynı olmadığını fark ediyorlar. Bazı 
sözcüklerin ilk harfi büyük yazılıyor, bazılarınınki yazılmıyor. 
Bu şekilde çocuklar kendi başlarına ve öğretmen tarafından 
hedefe yönelik bir şekilde desteklenerek önemli imla  
kalıplarını ve kuralları öğreniyorlar. 

Bu çerçevede çocuğunuzun başlarda hatalı yazması sizi  
endişelendirmesin. Bu hatalar, okulun başlangıcında daima 
doğru yazmaya giden yolda önemli bir ara adımdır. 

Okulun görevi, çocuğunuza aşağıdaki  
becerileri kazandırmaktadır:

• Tek başına veya başkalarıyla birlikte  
sorular sormak 
 

• Sorunları tek başına veya başkalarıyla 
birlikte ele almak  

• Çözümler bulmak 

• Mevcut bilgileri değerlendirmek,  
aralarında bağlantı kurmak ve bu  
bilgileri başka alanlara aktarmak

17
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Yazı
Çocuklar okumayı ve yazmayı aynı zamanda öğrendiği için 
ilk başta matbaa harfleriyle yazıyorlar. Çocuğunuz bu harfler-
le muhtemelen kendi adını yazmaya başlamıştır. Çocuğunuz 
önce matbaa harflerini okumayı ve yazmayı söktükten sonra 
akıcı ve okunaklı bir şekilde el yazısını öğrenmek üzere harfleri 
birleştirerek yazmayı öğrenir.

Bunun için gerekli ince motor becerilerin eğitilmesi için yazma-
yı öğrenirken çok alıştırma yapılması şarttır. Başta üçgenler, 
kıvrımlar ve halkalar, ardından kumda şekiller çizilir ve seçilen 
oyunlar oynanır. 

İlk yazma gereçleri arasında pastel boyanın yanı sıra kurşun 
kalem yer alır. Evde çocuğunuzun kalemi kasmadan, rahat 
bir şekilde tutmasına dikkat ederek ona destek olabilirsiniz. 
Dolma kalem daha sonra kullanılır.

Çocuğunuz solaksa okul buna uygun bir yerde oturmasına  
kalemi doğru bir şekilde tutmasına dikkat eder. Ancak so-
lakların kullanımına uygun bir makası lütfen kendiniz temin 
etmeniz gerekiyor.

Sesli okuma
Çocuğunuz kendi başına okuyabiliyor olsa dahi sesli okuma 
alışkanlığını sürdürmelisiniz. Böylece samimi bir birliktelik hissi 
oluşturursunuz ve çocuğa kitapların dünyasına sürekli erişme-
sini sağlarsınız. 

Bu sırada çocuklar, sesli okunan şeyleri kendi düşüncelerin-
deki resimlere dönüştürmeyi öğrenirler. Bu beceri, birçok ders 
için önemlidir.

Çocuğunuzun yazıya ve yazma biçimlerine 
merakını şu şekilde artırabilirsiniz:

• Yazma biçimi henüz kurallara uygun olmasa 
dahi çocuğunuzun yazdığı ilk sözcüklere ve 
cümlelere sevinin.  

• "L ile başlayan adlar neler?" veya "Senin 
görmediğin bir şey görüyorum; ilk harfi O." 
gibi sözlü oyunlar oynayın.  

• Çocukların kafasını karıştırmamak için 
harflerin sadece sözcük içinde duyulan ses 
değerlerini söyleyin; yani örneğin sadece  
"L" deyin, "El" demeyin.  

• Yolda giderken çocuğunuzla tabelaları 
tahmin edin veya tekrarlayan yazılı  
resimleri bulun.  

• Çocuğunuza iyi geceler hikayeleri,  
gazetelerdeki başlıkları, ambalajların 
üzerindeki bilgileri ve yazmakta olduğunuz 
alışveriş kağıdını okuyun. 



 
Matematik
Birçok çocuk, okulun başlamasını rakamlardan ve hesap 
yapmaktan alınan keyifle de bağdaştırır. Genellikle ileri ve 
geri sayabilmekte, zarların üzerindeki noktaları toplayabil-
mekte veya ayakkabı numaralarını karşılaştırabilmektedirler. 
Bir çocuğun 10'a, 20'ye kadar mı, yoksa şimdiden 100'e veya 
1000'e kadar mı sayabildiği hiç fark etmez; matematik dersi 
mevcut becerilerden başlar.

Okula başlama aşamasında toplama veya çıkarma gibi  
işlemler hala önemlidir. Ancak eskiye göre artık çok daha 
fazla problemler için çocukların kendi çözüm yollarını ve stra-
tejilerini bulmasına ve birbirleriyle fikir alışverişi yapmasına 
odaklanılıyor. Çünkü bu çözüm yolları ve stratejiler çocuktan 
çocuğa farklılık gösteriyor.

Matematik dersinin hedefi, işlemlerin güvenli bir şekilde kulla-
nılmasının yanı sıra kavrayış sağlamaktır. Mesele, matematik-
sel bağıntıların fark edilmesi, geometrik biçimlerdeki yapıların 
ve örüntülerin algılanması veya tablolardan, çizgili listelerden 
ve şematik diyagramlardan bilgi türetilmesidir.

Çocuğunuzu sayıların dünyasını keşfetme konusunda destek-
lemek için şunlardan yararlanabilirsiniz:

• Zar ve kart oyunları 

• Zamanı durdurarak veya ulaşılan genişliği ölçüp  
karşılaştırdığınız küçük yarışmalar 

• Bina numaralarındaki sayı dizilerini okuma 

• Yemek pişirirken miktarları karşılaştırma 

• İki tane beş parmaktan on parmak oluştuğunu  
ellerle gösterme

Proje çalışması ve  
haftalık planlar
Farklı ders biçimleri, çocuklara hayat boyu öğrenme için  
gerekli becerileri kazandırır. Bu nedenle birçok okul, günlük 
veya haftalık planlarla çalışır. Bu çerçevede öğrencilere 
serbest çalışma saatlerinde kendi başlarına veya birlikte 
yaptıkları ödevler verilir. 

Yöntemin doğru olup olmadığını sınamak için kendi  
geliştirdikleri materyaller vardır. Ayrıca öğrenciler kendi 
aralarında ve öğretmenle de fikir alışverişinde bulunur, soru 
sormayı, bilgilerini aktarmayı ve farklı çözümler hakkında 
tartışmayı öğrenirler.

Çocuklar projelerin kapsamında bir eşle birlikte veya bir ekip 
içinde çalışma yetkinliğini geliştirirler. Sınıf küçük gruplara 
ayrılır; her grup ortak bir üst konuyla ilgili farklı bir ödev yapar 
ve sonucu tüm sınıfın önünde sunar.

 

BIRINCI YABANCI DIL

Çocuğunuz 3. sınıftan itibaren birinci yabancı dili 
öğrenir. Bu dil genellikle İngilizcedir veya sunulan ola-
naklara ve ihtiyaca göre Fransızcadır. Dil öğrenmeye 
başlamak için ideal zaman budur. Çünkü çocukların 
yaşı ne kadar küçük olursa başka bir dil öğrenmek 
onlara o kadar kolay gelir. 

Bir yabancı dile başlandıktan sonra ancak istisnai 
durumlarda başka bir yabancı dile geçilebilir.
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Çocuğunuzun öğrenmede kaydettiği ilerleme,

• öğretmenlerin velilerle yaptıkları görüşmelerle, 

• öğrenme konusunda takdir veya teşvik eden ya da 
iyileştirilmesi gereken noktalara dikkat çeken 
düzenli geri bildirimlerle, 

• gösterge odaklı karneyle veya yazılı değerlendir-
meyle düzenli olarak kayıt altına alınır.

Notsuz değerlendirme
Okulun ilk iki yılında çocuğunuza 1 ile 6 arasında rakamla 
not verilmez. Bunun yerine öğrenmede kaydettiği ilerleme 
hakkında düzenli olarak geri bildirimde bulunulur ve nihaye-
tinde okul yılının sonunda ayrıntılı olarak ifade edilmiş veya 
gösterge odaklı bir şekilde yazılan değerlendirmeler yapılır. 

Bunun geçerli nedenleri vardır: Günümüzde ilkokul  
pedagojisi her çocuğun doğal bir öğrenme gereksinimi  
olduğunu varsaymaktadır. 

Buna karşın çocuklar erkenden not almak için öğrenmeye 
alıştırılırsa öğrenmenin kendisine duydukları ilgi azalabilir ve 
hatta kaybolabilir. 
 
Buna ek olarak: Notlar, bir çocuğun edindiği beceriler  
hakkında pek bir şey ifade etmez. Örneğin bir çocuk iyi  
okuyabilmesine rağmen görüşünü çekingen bir şekilde ifade 
edebildiği için Almanca dersinden üç alabilir. Verilen not,  
bu okuma başarısı hakkında veya bunun nasıl artırılabileceği 
hakkında bir bilgi de sunmaz. 

Bu nedenle öğretmenler çocuğunuzun öğrenme ve başarı 
gelişimini gözlemler, kayıt altına alır ve sizi düzenli olarak bu 
konuda bilgilendirirler. 

Karne veya değerlendirme
Okulun 1. ve 2. yılının sonunda çocuğunuza bir karne verilir.  
Bu karne, gösterge odaklı bir karne veya ayrıntılı değerlen-
dirme yazılan bir karne olabilir. Karnenin ne biçimde olacağı 
konusunda alınan karara okul heyetinde veya ilgili sınıf öğret-
menleri kurulunda veli olarak siz de katılabilirsiniz.

Gösterge odaklı karne
Bu karne, çocuğunuzun 1. ila 4. sınıflarda ana müfredatta 
belirlenen önemli öğrenme ve gelişim hedeflerine ne kadar 
ulaştığını kayıt altına alır. 

Her ders için öngörülen becerileri içeren örnek bir form  
vardır. Bu beceriler örneğin Almanca dersi için "önceden 
verilen bir konu hakkında sözcükler ve kısa cümleler yazıyor" 
ya da "bağıntıları anlıyor" gibi göstergelerdir. 

Ardından öğretmen ilgili becerinin çok güçlü mü,  
güçlü mü, kısmen güçlü mü, yoksa sadece az güçlü  
mü olduğunu değerlendirir. 

Yazılı değerlendirme
Yazılı olarak ifade edilen değerlendirme aracılığıyla bireysel 
olarak çocuğunuzla ilgili ve ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki 
bilgileri öğrenirsiniz: 

• Çocuğunuzun elde ettiği başarılar 

• Gelişiminde ortaya çıkan güçlü ve zayıf yanlar  

• Bundan sonraki olası öğrenme adımları

Okulun 1. ila 3. sınıflara yönelik olarak karma yaş sınıflarında 
öğrenme olanağı sunması halinde çocuklara 3. sınıfta da 
yazılı değerlendirme verilir. 

Yarı yıl karnesi
Okul yarı yılının sonunda ancak 3. sınıftan itibaren karne  
verilir. Bu karne, çalışma davranışı ve sosyal davranış  
hakkında ek bir değerlendirme içerir. 
 

Not içeren karne
Çocuklar genel olarak 3. sınıftan itibaren rakamla  
notlar içeren bir karne alırlar. Velilerin çoğunluğunun  
istemesi halinde 3. ve 4. sınıflardaki çocuklar da bunun  
yerine gösterge odaklı veya yazılı olarak ifade edilen  
ayrıntılı bir karne alabilirler. 

Karma okullarda okul heyeti üçte ikilik çoğunlukla tüm  
değerlendirmelerin yazılı olmasına karar verebilir. 

Karnedeki değerlendirmeye çocuğunuzun dersteki sözlü ve 
yazılı başarıları ile ev ödevi veya defter tutma gibi diğer 
başarıları esas alınır.



Velilerle yapılan görüşmeler
Çocuğunuzun öğrenme ve başarı gelişimi hakkında velilerle 
yapılan görüşmelerde de bilgi alabilirsiniz. 

Birçok okul, 1. okul yarı yılının sonunda tüm velilerle teker teker 
ayrıntılı görüşmeler yapmayı tercih etmektedir. Çoğunlukla 
çocuklar da bu görüşmelere katılmaktadır.

Bunlardan başka çocuğunuzun öğrenmede kaydettiği 
ilerlemeler ve refahı hakkında bilgi almak için öğretmenden 
görüşme rica etmeniz yeterlidir.

Velilerle yapılan düzenli görüşmeler, hem size hem de 
öğretmenlere yardımcı olmaktadır. Öğretmenler çocuğunuz 
hakkında ne kadar çok şey bilirlerse kendisini bireysel  
olarak o kadar iyi destekleyebilirler. 

Bazen çocukların okuldaki davranışı evdeki davranışlarından 
farklı oluyor. Evde meraklı ve dışa dönük iken okulda sakin  
ve içine kapanık olabiliyor. Veyahut hesap yapmak evde çok 
iyi geçerken okulda sonuçlar çoğunlukla yanlış çıkabiliyor. 

Öğretmenle birlikte bunun nedenlerini ortaya çıkarabilirsiniz. 
Sebebi sınıftaki gürültü mü? Oturduğu yerin uygun olmaması 
mı? Diğer öğrencilerden korkuyor olabilir mi? Sebebi bulduk-
tan sonra öğretmenle birlikte çocuğunuzun durumunu nasıl 
düzeltebileceğinizi düşünebilirsiniz. 
 
Birçok okulda sunulan dersi ziyaret etme olanağından da ya-
rarlanın. Bu şekilde sınıfta olup bitenleri gözlemleyebilir, çocu-
ğunuzun grup içinde nasıl davrandığını deneyimleyebilirsiniz.

VELILERLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE SORULACAK 
ÖNEMLI SORULAR

• Okumayı veya hesap yapmayı öğrenmede 
kaydedilen ilerlemeler 

• Öğrenme ve çalışma tutumu – örneğin sabır  
ve konsantrasyon 
 

• Grup içinde davranış – yardımseverlik, 
tartışmalara katılma, ilgi alanlarını ifade etme, 
sözünü dinletme kabiliyeti 
 

• Öğrenme konusunda zorluk yaşanması  
halinde okul veya veliler tarafından alınacak 
destek önemleri

IPUCU
Velilerle yapılacak görüşmeden önce hakkında 
konuşmak istediğiniz tüm hususları not edin.

Gösterge odaklı karne, çocuğunuzun münferit 
öğrenme hedeflerindeki başarısını açıklar.
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BIRLIKTE ÖĞRENME
İster engelli olsun ister gelişim avantajı olsun veya isterse  
davranış bozukluğu olsun hiç fark etmez; tüm çocuklar mümkün 
olan en iyi şekilde desteklenmeli ve birlikte ders görmelidirler.  
Berlin'deki okullar, 2009 yılında Almanya'nın kapsayıcı olmayı  
taahhüt etmesinden bu yana bu prensibi benimsemektedir. 

 
Bu prensibi esas alan kapsayıcı okul fikri, farklı olumsuz koşullara  
ve yeteneklere sahip çocukların artık özel okullara gitmek zorunda  
olmamalarını öngörmektedir. Bunun yerine bu çocuklar velilerinin isteği 
üzerine başka çocuklarla birlikte öğrenebilirler. 

Berlin'de tüm çocuklar kapsayıcı okulda okuma hakkına sahiptirler.  
Bu hak bedensel ve zihinsel potansiyellerden, uyruktan, sosyal statüden, 
kültürden, dilden, dinden, dünya görüşünden, cinsel yönelimden ve 
cinsel kimlikten bağımsızdır. 

Okul, bu çeşitliliği hedefe yönelik ve yapıcı bir şekilde derse ve okul 
hayatına dahil etmek zorundadır. 
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Berlin kapsayıcıdır
Şu anda Berlin'de özel pedagojik destek ihtiyacı bulunan 
çocukların yüzde 70'inden fazlası herhangi bir destek ihtiyacı 
bulunmayan öğrencilerle birlikte okumaktadır. Görevlendirilen 
ilave özel pedagoglar, örneğin konuşma bozukluğu, davranış 
veya öğrenme zorluğu olan çocukları destekleme konusunda 
okullara yardımcı olmaktadır. 

Zihinsel, bedensel veya duyusal bozukluğu olan çocuklar da 
özel pedagojik destek ihtiyacı olmayan çocuklarla birlikte her 
okulda okuyabilmektedirler. Ayrıca belirli konulara odaklanan 
kapsayıcı bir okula gitme seçeneğine de sahiptirler. Bu okullar, 
özel pedagojik destek ihtiyacı olan ve olmayan çocukların 
birlikte ders görmesi konusunda uzmanlaşmış ve bunun için 
hem yapısal olarak hem de personel bakımından özel olarak 
donatılmış normal okullardır (Regelschule).

Her bir çocuğun ihtiyaçlarına eğilebilmek amacıyla kapsayıcı 
ders için

• öğretmenlerin meslek içi eğitim görmeleri, 

• öğretmenlerin, özel ve sosyal pedagoji uzmanlarının ve 
eğitmenlerin daha fazla iş birliği yapmaları, 

• farklı ders biçimleri ve uygun mekânlar, 

• öğrencilerin ve velilerin birlik kültürüne sahip olmaları 
gerekmektedir.

Kapsayıcılık uzmanları bilgilendiriyor
Tüm semtlerde Okul Psikolojik ve Kapsayıcı Pedagojik  
Danışmanlık ve Destek Merkezleri (SIBUZ) kapsayıcılık hak-
kındaki her konuda bilgi vermektedir. Bu merkezlerde okul 
psikologları, özel pedagoglar ve sosyal hizmet uzmanları  
tek bir çatı altında çalışmaktadırlar. 

SIBUZ merkezleri, kapsayıcılığı hayata geçirme konusunda 
okulları ve öğretmenleri bilgilendirir. Buralar aynı zamanda 
çocuğunun özel desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünen velilerin 
de başvurması gereken mercidir.

Yetenekleri teşvik etme
Tüm çocuklar, becerilerini ve eğilimlerini ortaya çıkarma ve 
artırma hakkına sahiptir. İlkokul, özel yeteneklere ve yüksek 
bilişsel becerilere sahip öğrenciler için kendilerine uygun hale 
getirilmiş öğrenme olanakları sunar. 

Bazı okullar şu anda özel destek konseptleri geliştirmektedir. 
En iyisi doğrudan çocuğunuzun okuluna sormanız. 

Çocuğunuzun öğrenme hızı çok yüksekse 

• okula başlama aşamasını sadece bir yılda geçerek 
ardından doğruca 3. sınıfa geçebilir,  

• 3. ila 6. sınıflarda iki branşta daha yüksek bir sınıfın 
derslerine girebilir veya sınıf atlayabilir.

Daha fazla desteği  

• okulun pedagojik personelinden, 

• Semtinizdeki Okul Psikolojik ve Kapsayıcı Pedagojik 
Danışmanlık ve Destek Merkezinden (SIBUZ) ve 

• Eğitim, Gençlik ve Aile senato yönetimindeki yetenekleri 
teşvik etme dairesinden alabilirsiniz.

Çocuğunuz için doğru destek
Özel yetenekler farklı şekillerde desteklenebilir, örneğin

• ders sırasında yeteneğe uyarlanmış, zorlayıcı ödevlerle, 

• örneğin Känguru matematik yarışması gibi  
yarışmalara katılarak, 

• özel yetenekli çocuklara yönelik okullarda sunulan,  
ileri düzey öğrenme olanaklarıyla,  

• öğleden sonra bölgesel yetenekli çocuk gruplarıyla veya 

• komşu okullarla yapılan iş birlikleriyle.  

 

Kapsayıcılık konusunda bilgilendirme
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/sibuz

Kapsayıcı okul 
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/inklusion

Yetenekleri teşvik etme
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/begabungsfoerderung
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Özel pedagojik  
destek ihtiyacı
Çocuğunuzun özel pedagojik destek ihtiyacı varsa veya 
geçici olarak özel pedagojik destek gerekiyorsa öğretmenler 
özel pedagojik ödevlerle kendisine destek olabilirler.  
Bu ödevler çerçevesinde uzmanlar ilgili çocuklarla sınıfta  
ve küçük gruplar halinde çalışırlar.

Ayrıca farklı konularda özel pedagojik destek sunan özel 
okullar da vardır. Veliler bu konuda SIBUZ'da bilgi alabilirler. 

"Bedensel ve motor gelişim", "zihinsel gelişim", "görme", 
"işitme ve iletişim" ile "otizm" konularında destek ihtiyacı 
Bedensel veya zihinsel engelli veya otistik çocuklar için 
alınan bir rapor ile destek ihtiyacı tespit edilir. Bu genellikle 
okula başlamadan önce gerçekleşir. Öğretmenlerin veya veli 
olarak sizin bozukluğu daha sonra fark etmeniz halinde ilgili 
raporu derhal semtteki Eğitim İdaresinden talep edebilirsiniz. 

"Öğrenme" ile "duygusal ve sosyal gelişim" konularında 
destek ihtiyacı 
Davranışların odaklanmaması veya sayma konusunda  
zorluk yaşama, okula başlama aşamasında daha sık görülür. 
Sorun genellikle okulun ilk iki yılında çözülür. Bu nedenle bu 
iki konudaki tespit işlemi çoğunlukla bu sürenin ardından 
gerçekleştirilir. 

Bu bağlamda da öğretmenler veya veli olarak sizin  
tarafınızdan SIBUZ'dan ilgili bir rapor veya görüş talep  
edilebilir. Özel pedagoji uzmanları, bunun üzerinde çocuğu-
nuza nasıl makul bir destek sunulabileceği konusunda  
sizi ve okul personelini bilgilendirirler.

"Dil" konusunda destek ihtiyacı
Konuşmada büyük zorluk yaşayan veya dille ilgili başka  
bozukluklara sahip çocuklar, okula başlama aşamasında veya 
bu konuda destek sağlayan bir okulda özel pedagojik dil  
dersi görürler.

Dezavantajları düzeltme 
Kronik hastalıklar veya başka sağlık bozuklukları, özel 
pedagojik destek ihtiyacı veya okuma, yazma ya da hesap-
lama konusunda yaşanan zorluklar nedeniyle ortaya çıkan 
dezavantajlar farklı önlemlerle giderilebilir. Bunların arasında 
bireysel destek dersinin yanı sıra testlerde ek süre veya ilave 
molalar verilmesi yer alır. 

Çok ağır vakalarda ayrıca not koruması olarak adlandırılan  
bir koruma talep edilebiliyor. Bu koruma, belirli başarı 
bileşenlerinin çocuğunuzun başarı değerlendirmesine dahil 
edilmemesini sağlıyor. 

 
 

Özel pedagojik destek, aşağıdaki bozukluklar veya 
zorluklar olması halinde sağlanır:

• İşitme ve iletişim  

• Görme 

• Bedensel ve motor gelişim 

• Duygusal ve sosyal gelişim 

• Zihinsel gelişim 

• Otizm 

• Öğrenme 

• Dil

Desteklenen konu "zihinsel gelişim"
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/FS-GE

Desteklenen konu "öğrenme" 
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/FS-L

Desteklenen diğer konular
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/FS-So
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İlk dili Almanca olmayan 
çocuklar
Öğrenmede başarılı olmanın anahtarı dil olduğu için  
hem Almanca dersinde hem diğer dersler de hem de tam 
gün bakım sırasında olmak üzere okulun her yerinde dil  
eğitimi veriliyor.

Hiç Almanca bilgisi olmadan okula gelen çocuklara Almanca  
öğrenimi konusunda ek destek sağlanıyor. Okula yeni baş-
layan çocuklar ve okula başlama aşamasında genellikle doğ-
rudan sınıfa entegre edilen çocuklar yeni dili çoğunlukla çok 
hızlı bir şekilde öğrenirler. 

Yaşı daha büyük olan çocuklara yönelik olarak hoş geldin  
sınıfı olarak adlandırılan sınıflar vardır. Kendileri bu sınıflarda 
başka çocuklarla birlikte küçük gruplar halinde okurlar.  
Dersi Almanca olarak takip etmeyi başardıklarında normal 
sınıfa geçerler. 

Çok dillilik öğrenmeye yardımcı olur
Veli olarak ilk dilinizi konuşmaya ve öğretmeye devam edin. 
Bu, çocuğun kendi kimliğini güçlendirmesine ve ailesinin kendi 
dilini öğrenerek ve kullanarak başka dilleri de daha kolay ve 
daha hızlı bir şekilde öğrenmesine yardımcı olur.

Veli olarak sizin Almancayı öğrenmeniz de bir o kadar 
önemlidir. Ancak bu şekilde çocuklarınızın okuldaki günlük 
yaşamına katılabilir ve çocuğunuzun gelişimi hakkında öğret-
menlerle ve eğitmenlerle konuşabilirsiniz. 

Birçok okul, halk yüksek okulları aracılığıyla doğrudan yerinde 
velilere yönelik dil kursları düzenlemektedir. Bu kurslarda 
okuldaki önemli süreçler veya çocuğunuzu nasıl destekleyebi-
leceğiniz konusunda da önemli bilgiler edinirsiniz.

İlk dil dersi
Çocukların kendi ilk dillerini öğrenip iyi bir şekilde kullanabil-
meleri, okuldaki ve kişisel gelişimlerine de destek olur.  

Berlin'deki başta ilkokullar olmak üzere bazı okullar, farklı 
dillerde ilk dil dersi (ESU - Erstsprachenunterricht, daha önce 
kökene ait dil dersi deniyordu) sunuyorlar. Bunların arasında 
Arapça, Kürtçe (Kurmanci), Lehçe, Rusça, Ukraynaca, Türkçe, 
Vietnamca ve Kirmanci (Zaza) yer alıyor. 

Çocuklar haftada iki derste kendi ilk dillerinin sözlü ve yazılı 
temel becerilerini öğreniyorlar.

Dil desteği
←  www.berlin.de/sen/bildung/schule/ 
 foerderung/sprachfoerderung

Çocuğun ilk dilinde ders
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/esu
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OKULDAKI GÜNLÜK 
YAŞAMA YÖN VERME
Öğretmenler ve veliler, günümüzde çocukların eğitimi konusunda 
çalışma ortağı olarak görülmektedir. Pedagoglar açısından destek 
sağlamak ve etkin bir şekilde yön vermek için iletişim kurulacak  
en önemli kişiler sizsiniz. 

Düzenli olarak düzenlenen veli kurullarında ve  
okul heyeti toplantılarında örneğin sunulan boş zaman 
olanakları, ders konseptleri, başarının değerlendirilmesi 
veya öğle yemeği gibi konularda bilgi alabilir ve  
okulda yapılan çalışmalar için oy kullanabilirsiniz. 

Kurullarda yükümlülük üstlenmeyen, ancak yine de  
diğer velilerle tanışmak ve onlarla görüş alışverişinde 
bulunmak isteyen veliler, birçok okulda ek olarak  
düzenlenen düzenli veli toplantılarına katılabilirler.  
Bu toplantılarda görüşülen konular genellikle bir sonraki 
veli kuruluna taşınır. 
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Veli kurulu
İlk veli kurulunda seçilen sınıf veli temsilcileri ve varsa  
vekilleri, görüşebileceğiniz sorumlu kişilerdir. Kendileri, okula 
karşı çıkarlarınızı gözetirler ve okuldaki kurullarda katılım 
haklarını kullanırlar.

Veli temsilcilikleri, sınıf öğretmeniyle koordine bir şekilde  
diğer tüm veli kurullarını organize ederler. Önceden gündemi 
belirlerler, kurulu yönetirler ve gerektiğinde örneğin okul  
yönetiminden temsilciler, branş öğretmenleri, eğitmenler veya 
okul dışından uzmanlar gibi konukları davet ederler. Diğer 
velilerle birlikte çocuğunuzun sınıfındaki belirli görevlerin  
nasıl yerine getirileceğini kararlaştırırlar. 

Normalde 1. okul yarı yılında bir kez ve 2. okul yarı yılında  
bir kez olmak üzere veli kurulu iki kez toplanır. 

Önemli konular, sorular veya sorunlar olması halinde plan  
dışı toplanılması da mümkündür.

Sınıf ve branş öğretmenleri, veli kurulunda aşağıdaki  
konularda bilgi verir:

		Genel konular, planlar ve tarihler

		Müfredatın içeriği ve ders biçimleri

		Sınıfta kullanılan sembollerin veya mühürlerin anlamı

		Grubun tamamının öğrenmede kaydettiği ilerleme

		Karneler için değerlendirme kriterleri

Okulu bu şekilde destekleyebilirsiniz:

		Çocuğunuzun gelişimi ve başarı durumu hakkında düzenli  
olarak bilgi alın. 

		Çocuğunuzun okuldaki gelişimini etkileyebilecek özel durumları  
öğretmenlere ve eğitmenlere bildirin. 

		Veli toplantılarında sınıfta ve okulda olup bitenler  
hakkında bilgi alın.

		Çocuğunuzu geç kalmama ve okuldaki tüm etkinliklere düzenli  
olarak katılma konusunda destek olun. 

		Çocuğunuzun okula giderken gerekli tüm materyalleri yanına almasına  
ve ödevleri için sorumluluk üstlenmesine yardımcı olun.

Bu şekilde okulun gelişmesine etkin bir biçimde iştirak edebilir veya 
okul hayatına yön verebilirsiniz:

		Projelerde, gezilerde veya sınıf içindeki temsillerde destek 

		Okul projeleri, çalışma grupları veya okul şenlikleri için yardım

		Okul geliştirme grubuna veya okul müfredatı çalışmasına katılım

		Okula ve öğrencilere fikirleri, profilleri ve projeleri hayata geçirme  
konusunda destek olan destek derneğine üyelik veya yardım
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Veli genel temsilciliği
Sınıfların tüm veli temsilcilikleri, okulun veli genel temsilciliğini 
(VGT) meydana getirir. Bu temsilcilik, tüm velilerin okuldaki 
çıkarlarını temsil eder. 

Bunların arasında aşağıdaki konular yer alır: 

		Okul müfredatının daha da geliştirilmesi 

		Öğleden sonra sunulan olanaklar 

		Okuldaki yemeğin kalitesi 

		Tuvaletlerin durumu 

		Yapısal değişiklikler 

		Okulun önündeki trafik durumu veya 

		Okul bahçesinin yeniden tasarlanması 

Normalde oturumlara okul yönetimi, bazen de okul psikolog-
ları, komşu okulların temsilcileri veya civardaki olası iş birliği 
ortakları gibi konular da katılırlar. 

Veli genel temsilciliği, farklı kurullara üyelerini seçer: 

		Başkan, aynı zamanda okulun veli temsilcisidir ve okul 
yönetimine karşı velilerin çıkarlarını temsil eder. 

		Dört üye, okul heyetinde veli kanadını temsil ederler. 

		İki üye, semt veli komisyonunda okul adına görev alırlar. 

		İstişari veli temsilcilikleri öğretmenlerin toplantılarına,  
öğrenci temsilciliklerine ve branş zümrelerine katılarak, 
kendi görüşlerini iletir ve diğer veliler için bilgi toplarlar. 

Okul heyeti
Okuldaki en önemli karar alma kurulu, okul heyetidir.  
Okul kanunu uyarınca okul yönetimi yılda en az dört kez  
okul heyetini toplamalıdır. 

Üçte ikilik bir çoğunluk veya oy hakkına sahip üyelerin  
adi çoğunluğuyla pedagojik konseptlerden derslerin her  
gün saat kaçta başlayacağına ve vekil öğretmenler için  
bütçe kullanımına varıncaya kadar birçok konuda okulla  
ilgili kararlar alabilir.

Okul heyeti, öğretmenlerin ve velilerin dörder temsilciliğini 
içerir. Yani veli olarak siz de eşit söz hakkına sahipsiniz.  
İlkokullarda 5. ve 6. sınıfların öğrenci temsilcilikleri, istişari  
oyla katılır. Başkanlık daima okul yönetimine aittir. Bir de  
okul dışından bir üye vardır.

 

Destek derneği
Destek derneğinin kapısı, gönüllü bir şekilde okul için sorumlu-
luk almak isteyen herkese açıktır: veliler, büyük anne-babalar, 
öğretmenler, eski öğrenciler, semt sakinleri veya iş ortakları. 

Üyeler yıllık bir katkı payı öderler ve örneğin okul bahçesine 
yeni bir oyuncak veya yemekhane donanımı almak gibi okul 
yaşamına yön vermek üzere bağışlar toplarlar. Ayrıca okulun 
çevresindeki bağımsız kuruluşlarla, işletmelerle veya kültür 
alanında faaliyet gösteren kişilerle bağlantılar kurarak ortak 
projeler planlarlar.

Destek derneği ne kadar etkin ve faal olursa öğrencilerin 
kazancı da o kadar büyük olur. Hatta bazı okullarda destek 
derneği çalışma gruplarının personelini veya okul kütüphane-
sini finanse etmektedir.

VELI TEMSILCILIĞI KILAVUZU

Bu kılavuz, veli toplantısından veli genel temsilciliğine 
(VGT) varıncaya kadar veli çalışması ve okula yön verme 
konularındaki görevler, yükümlülükler ve haklar hakkında 
bilgi vermektedir.  

←  www.berlin.de/sen/bjf/go/mitwirkung

Berlin-Brandenburg Eyalet Okul Destek 
Dernekleri Birliği, bir destek derneği kurma 
konusunda gerekli ipuçlarını vermektedir.
←  www.lsfb.de
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Okul tüzüğü
Okul tüzüğü, karar alma sürecine katılıma ve ortak  
bilgilendirmeye yönelik birçok olanak sunmaktadır.

29
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SIK SORULAN  
SORULAR
Çocuğumun hangi eğitim 
malzemelerine ihtiyacı var?
Okul, ders için gerekli eğitim gereçlerini çocuğunuza  
ücretsiz olarak sunar. Bu nedenle daha sonraki öğrencilerin 
de severek çalışmaları için kitapların özenli bir şekilde  
kullanılması önemlidir.

 

Çocuğum hastalandığında 
ne yapmam gerekir?
1. 
Okula gitmek zorunlu olduğu için çocuğunuzun okula gele-
meyecek olması halinde daha 1. günün sabahında bu durumu 
sekreterliğe bildirmeniz gerekir. Aksi halde okul size telefon 
açacak ve çocuğun niçin gelmediğini soracaktır. 

2. 
En geç çocuğun okula gelmediği 3. gün sınıf yönetimini yazılı 
olarak hastalığın tahmini süresi hakkında bilgilendirmeniz  
gerekir. Çocuğunuz tekrar okula gittiğinde sizden okula  
gelmemesinin nedenini, okula gelmediği günlerin sayısını  
ve imzanızı içeren yazılı bir izin ibraz etmesi gerekir. Doktor 
raporu almaya gerek yoktur, ancak gerekçeli durumlarda  
okul tarafından talep edilebilir.

3. 
Çocuğunuzun bulaşıcı bir hastalığı olması halinde ancak 
doktor tarafından hastalığın bulaşma tehlikesi kalmadığına 
dair onay verildikten sonra tekrar okula gelebilir. 

 

Karneye işleme
İzinsiz ve izinli devamsızlıklar karnede yazar. Okul yarı yılında 
altı derse izinsiz olarak girilmemesi tam bir gün devamsızlık 
sayılır. Beş gün izinsiz devamsızlık, okulu ihmal ihbarına yol 
açar. Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Dairesini ve SIBUZ bilgilen-
dirir. Ayrıca okul sizden bir görüşme rica eder. Okula gitme 
zorunluluğunun ihlal edilmesi halinde para cezası alma 
tehlikesi de vardır.

 

Çocuğumu bir gün veya 
daha uzun bir süre dersler-
den izinli saydırabilir miyim?
Sadece örneğin düğün veya cenaze vb. özel ailevi olaylar 
gibi istisnai durumlarda dersten izinli olunabilir. Tatil günleri-
nin dışında ve hemen öncesinde ya da sonrasında yalnızca 
gerekçeli, özel, münferit durumlarda izinli olmaya onay verilir. 

Verilen bir izin en fazla üç haftayı kapsayabilir ve bunun için 
veli olarak kaçırılan ders içeriklerini sonradan çocuğunuzla 
çalışmanızı şart koşar. İzin için zamanında yazılı olarak okula 
başvurulmalıdır. Okul durumu ve koşulları inceleyerek onayla-
ma veya onaylamama kararı verir. 

Dini nedenlerle izinli olma
Belirli dini bayramlarda okulun tatil olmaması halinde dini 
nedenlerle veya dünya görüşünden dolayı izin başvurusu 
yapılabilir. Lütfen erkenden okuldan bilgi alın.

   

Eğitim malzemeleri
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/lernmittel
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Bir öğretmen  
hastalandığında  
ne olur?
Bir öğretmenin hastalanması veya önemli başka nedenlerden 
ötürü dersi veremeyecek olması halinde okul yönetimi bir 
onun yerine başka bir öğretmen tayin eder. Öğretmenin uzun 
süre görevine devam edememesi halinde okul yönetimi  
belirli bir süre için vekil öğretmen görevlendirebilir.  
 

Dersin iptal olması
Münferit durumlarda bazen bir ders saati iptal olabilir.  
Ancak bu durumda da çocuğunuzla ilgilenileceği kesindir.  
İstisnai bir şekilde son dersin iptal olması halinde siz veya 
yetkili başka biri gelerek çocuğu erkenden okuldan alabilir. 

Yalnızca çocuğunuzun sizden yazılı izin almış ve bu iznin  
okula ibraz edilmiş olması halinde tek başına erkenden  
eve gidebilir.

Okul saatleri sırasında  
çocuğum kaza geçirirse  
ne olur?
Her öğrenci, okul yolunda, ders sırasında ve okul etkinlikleri 
sırasında yasal olarak Berlin Kaza Sandığı (UKB - Unfallkasse  
Berlin) tarafından kazalara karşı sigortalanır. Veli olarak  
bunun için hiçbir ödeme yapmanıza gerek yoktur. 

Bir kaza olduğunda okul yönetimi kurtarma ekiplerine,  
veli olarak size ve kaza sandığına bilgi verir. Neredeyse  
görünmeyecek kadar hafif yaralanmalar bile daha sonra  
doktora gidilmesi gerekebilir diye okulun kaza defterine  
işlenir. Ayrıca UKB'ye doldurulan kaza formu gereklidir. 

Çocuğunuzun okuldan eve giderken yolda zarar görmesi  
halinde lütfen masrafların UKB tarafından karşılanabilmesi 
için doktoru ve okul sekreterliğini bilgilendirin.
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Çocuğuma hakaret  
edilmesi, vurulması veya 
mobbing uygulanması 
halinde ne yapabilirim?
İnsanların bir araya geldiği yerlerde bazen kavgalar, 
küçük itişmeler veya söz dalaşları olabiliyor. Bir çocuğa 
kasıtlı olarak şiddet uygulandığında durum ciddileşir. 

Okulda mobbing, bir veya daha fazla çocuğun sal-
dırgan davranış biçimleriyle başka bir çocuğa bilinçli 
olarak ve uzun bir süre boyunca tekrar tekrar fiziksel  
ve/veya psikolojik olarak zarar vermeleri demektir. 

Mağdurlar genellikle bu durumdan kendi güçleriyle kur-
tulamadıklarından dolayı destek sağlamak önemlidir. 

Çocuğunuza şu şekilde destek olabilirsiniz:

		Çocuğunuza kulak verin ve başından  
geçenleri sorun. 

		Çocuğunuzda değişiklik fark ederseniz güvenini  
kazanarak kendisiyle konuşup okuldaki olası  
nedenlerini öğrenmeye çalışın. 

		Kendisiyle birlikte çatışmaların nasıl çözüme  
kavuşturulabileceği konusunda düşünerek  
çocuğunuzu güçlendirin.

		Yine de çocuğunuz kendisini daha iyi hissetmezse 
veya bilinçli mobbing olduğundan şüphelenirseniz 
okuldan veya SIBUZ'dan destek alın.

Okulda şiddetin önlenmesi
Şiddetin ve krizin önlenmesi, okul gelişiminin temel 
bir görevidir. Her okulda bir kriz ekibi vardır. Bu ekip, 
krizlerin ve şiddetin önlenmesine yönelik okulun kendi 
konseptini oluşturur ve akut durumlarda uygun önlemler 
alarak bu konsepti uygular. Şiddet veya kriz hadiseleri 
ortaya çıktıktan sonra bunlar gözden geçirilir.

Okullar genellikle çatışmalarla başa çıkma konusunda 
sosyal yetkinlikler edinmek ve okul iklimini daha iyi bir 
hale getirmek için mevcut projelerden ve programlar-
dan yararlanır.
 
 
 

Uzlaştırıcı olarak arabulucular
 
Özel olarak "arabulucu" eğitimi alan öğrenciler genel-
likle okul arkadaşları arasındaki kavgalara yatıştırmayı 
başarmaktadırlar. Bu "arabulucular", öğretmenlerin veya 
sosyal hizmet uzmanlarının rehberliğinde arabuluculuk 
yaparken kavga edenlerin duyguları hakkında konuşma-
larını, diğerlerinin hislerini göz önünde bulundurmalarını 
ve karşılıklı olarak uzlaşmalarını sağlamayı öğrenirler. 
 

Bir okul çocuğunun  
ne kadar uykuya  
ihtiyacı vardır?
İdeal durumda bir ilkokul çocuğunun on saat uyuduğu  
kabul edilir. Ancak çocukların uyku gereksinimi birbi-
rinden farklı olduğu için bir çocuk daha fazla, başka bir 
çocuk daha az uykuya ihtiyaç duyar. Deneyimlerimize 
göre okula yeni başlayan çocuklar, yuvada geçen bir 
güne göre okulda geçen bir günün ardından daha  
erken yorulurlar.  

IPUCU 
Çocuğunuz zamanında uyuyabilecek ve dinlenmiş bir 
şekilde kalkabilecek şekilde günü düzenleyin. Sabahları 
okuldan önce çocuğunuzun yıkanmak, giyinmek, rahat 
bir şekilde kahvaltı etmek ve okul yolunda acele etme-
mek için yeterli zamanı olmasına dikkat edin. 
 

Sağlıklı bir kahvaltı  
nasıl olur? 
Bir çocuğun okulda ne kadar iyi bir şekilde öğrendiği, 
konsantre olduğu ve yüksek performans gösterdiği 
beslenmesine de bağlıdır. En önemlisi çocuğunuzun okul 
günü başlamadan önce mutlaka bir şeyler yemesidir. 

Sabahları keyifsiz olan bazı çocuklar şu şekilde kahvaltı-
ya ikna edilebilir:

		Örnek olun, zamanınızı ayırarak çocuğunuzla birlikte 
sofraya oturun. 

		Yoğurda müsli katarak, sıcak kakaoyla, biraz meyve 
bazen de bir yumurtayla çocuğunuzun iştahını açın. 
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Dengeli ve tam tahıllı
Her durumda geçerli bir husus var: Evdeki kahvaltı ne kadar 
az olursa teneffüste yenecek sandviç o kadar zengin içerikli 
ve dengeli olmalıdır. Tatlı gofretlerden ve şekerli içeceklerden 
mümkün olduğunca kaçının. 

En uygun besinler peynirli ve az yağlı salam/sucuk ile tam tahıl 
ekmeği ve taze meyve veya sebze ile içme suyudur.

 
Çocuğumun ne kadar  
hareket etmesi gerekir?
ilkokul çocukları çok hareket etmek isterler. Bu iyi ve önemli-
dir, çünkü hareket etmek öğrenme sürecini teşvik eder ve kon-
santrasyonu artırır. Bu nedenle birçok okul derslere rahatlama 
egzersizleri ve hareket zamanları eklemektedir. Bunların yanı 
sıra haftada üç düzenli beden eğitimi dersi vardır. 

Çocuğunuz konusunda size önerilerimiz:

		Beden eğitimi derslerinde güvenlik açısından  
takı takmamalıdır.

		Çocuğunuz okul yolunu açık havada yürüyerek  
gidip gelmelidir.

		Okuldan sonra: duruş bozukluklarını ve aşırı kiloyu  
önlemek için televizyon veya bilgisayar yerine hareket. 

		Genellikle okullara gelip tanıtım yapan spor kulüplerinin 
sunduğu olanaklardan da çocuğunuz için yararlanın. 
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Veliler ve çocuklar  
okul yolunda nelere  
dikkat etmeliler? 
Okula başladıktan sonraki ilk zamanlarda çocuğun trafikte 
güvenli bir şekilde hareket ettiğini hissedene kadar çocuğu-
nuza okula kadar eşlik edin. Çocuğunuzun ne zamandan iti-
baren tek başına okula gitmeye başlayabileceği hem gelişim 
seviyesine hem de okul yoluna bağlıdır. 

İyi örnek olmak
Çocuğunuza en çok yardımcı olacak şey, trafikte kendinizin 
örnek davranış sergilemenizdir. Zamanınız az olduğunda dahi 
trafik ışığı bulunan bir geçitten geçmek için yolu uzatmaktan 
çekinmeyin ve lütfen kırmızı ışıkta hızlı bir şekilde yolda yürü-
mekten kaçının. 

Aksi halde daha sonra okula yalnız başına giderken çocuğu-
nuz ihmalkâr davranışları taklit edebilir. Bu durum çocuğunuz 
için daha da tehlikelidir, çünkü boyunun kısa olması nedeniyle 
trafikte görülmeyebilir. 

Okula geç kalmasına neden olacak bile olsa güvenliğin ne 
kadar önemli olduğunu çocuğunuza açıklayın. Çocuğunuzun 
sabahları evden zamanında ve dinlenmiş bir şekilde ayrılma-
sını sağlayarak bunu önleyebilirsiniz.

Arabayla gitmek yerine yürümek
Çocuğunuzla birlikte okula yürüyerek gidin. Ancak bu şekilde 
ileride kendi başına bu yolun üstesinden nasıl gelebileceğini 
öğrenir. Okula arabayla bırakılan çocuklar ne yaya olarak  
yolun ne kadar süreceğini tahmin edebilir ne de yoldaki  
güvenli geçitleri veya özel tehlikeleri fark edebilir. 

Ayrıca velilerin okulun önünde çocuklarını indirmek için ikinci 
şeritte durmaları riskli ve karmaşık durumlara yol açmaktadır. 
Çocukların en başta velilerin eşlik etmesi gereken okul yolu 
grupları oluşturmaları daha iyidir.
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Okul çantası konusunda  
nelere dikkat etmek gerekir?
Omuz askıları yastıklı olan klasik okul çantası, okula  
yeni başlayan çocuklar için en iyisidir. Çünkü sırt çantaları, 
yan çantalar veya arkadan çekilen tekerlekli çantalar  
duruş bozukluklarına veya sırt ağrılarına neden olabilir. 

1.  
Okul çantası, çocuğunuzun omuzlarından dışarı taşmamalıdır. 

2.  
Omuz askılarını düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde 
veya kıyafet değiştirildiğinde çantanın sırttaki duruşunu düzel-
tin. Çünkü askıların fazla uzun olması bel boşluğunun artması-
na, fazla kısa olması ise kamburluğa elverişlidir. 

3. 
Sıradaki okul günü için gereksiz yükleri önlemek için okul 
çantasını çocuğunuzla her gün yeniden hazırlayın.

 
Çocuğum evde ek olarak 
ne kadar alıştırma yapmalı?
Çocuğunuza derse destek olan, yani dersten önce veya  
sonra yapılması gereken ödevler verilir. Tam gün okulda  
"ev ödevleri" genellikle "öğrenme ödevleri" haline gelir.  
Çocuğunuz bu ödevleri bağlı veya açık tam gün okulda  
öğleden sonra bakım sırasında yapabilir. 

Çocuğunuz yalnızca istisnai durumlarda veya araştırma 
ödevleri için bunlarla evde uğraşacaktır. 

Öğrenme ödevleri – hedef ve süre
Ödevler, öğrenilen bilgileri pekiştirmek veya bir sonraki derse 
hazırlanmak ve bu sırada çocuğun yeni bilgileri kendi başına 
kullanması içindir. 

Her bağlı ve açık tam gün okulun konsepti, ödev yapma süre-
lerini tanımlar. Bu sürenin okula başlama aşamasında olağan 
durumlarda günde 30 dakikadan uzun olmaması gerekir. 

Ayrıca bağlı tam gün okul, çocukların saat 16.00'dan sonra 
boş zamanlarını aileleriyle ve arkadaşlarıyla geçirebilmelerini 
öngörür. Öğrenme ödevlerinin kapsamına okul heyeti karar 
verir. Ardından okul velileri bu konuda bilgilendirir. 

 

Hatalardan öğrenme
Veli olarak evde çocuğunuzun ödevlerine destek olabilirsiniz 
ve olmalısınız. Böylelikle çocuğun okulda öğrendiklerine ilgi 
göstermiş ve ödevlerini dikkatli bir şekilde yapmasının sizin 
için ne kadar önemli olduğunu göstermiş olursunuz. 

Ancak lütfen asla soruları çocuğunuz yerine siz çözmeyin. 
Bırakın arada sırada hata da yapsın ve bu hatalardan bir 
şeyler öğrensin. 

Konsantrasyon meselesi
Konsantrasyon yeteneği, özellikle de küçük çocuklarda  
çok farklıdır. Çocuğunuzun aşırı zorlandığını veya bir ödev için 
çok fazla zaman harcadığını düşünürseniz bu ödevi  
iptal edebilirsiniz. 

Bu durumda öğretmene bir not iletmek yararlı olacaktır.  
Bu notla çocuğun sınırlarını öğrenir ve bir sonraki alıştırmada 
buna ilgi gösterebilir. 

Genel olarak öğretmenlerin örneğin disiplinsiz davranış  
nedeniyle ceza olarak ek ödev vermeleri yasaktır.

Evdeki çalışma alanı  
nasıl olmalıdır?
Okula yeni başlayan çocuklar, öğrenme ödevlerini hem  
mutfak masasında hem de kendi çalışma masalarında 
yapabilirler. Bu çerçevede çalışma alanı mümkün olduğunca 
aydınlık, sessiz olmalı ve dikkat dağıtacak şeyler olmamalıdır. 

Ayrıca çocuğunuzun tüm okul kitaplarını, defterlerini,  
kalemlerini ve diğer gereçlerini saklayabileceği ve tekrar 
bulabileceği bir alanı olmalıdır. 
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OKULLARLA ILGILI  
KURUMLAR VE YASAL 
DAYANAKLAR

Okuldaki günlük yaşamda ortaya çıkan sorularınız için öğretmenlerin  
ve okul yönetiminin yanı sıra başka uzmanlar da hizmetinizdedir.

36
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Soruların çoğu okulda yanıtlanabilmektedir. Bu bağlamda 
görüşeceğiniz ilk kişi daima sınıf öğretmenidir. Sınıf öğret-
meninin size yardımcı olamaması halinde okul yönetimiyle 
görüşebilirsiniz. Birçok konuda sorumluluğu kendine ait olmak 
üzere okul yönetiminin karar vermesi gerekir. Aksi halde yetkili 
makamlarda görüşmeniz gereken doğru kişilerin kim olduğu-
nu okul yönetimi size bildirecektir.

Berlin'deki okul olanakları, birbiriyle iş birliği yapan birçok 
aktörden ve kurumdan oluşmaktadır. Eğitim, Gençlik ve  
Aile Senato Yönetimi ve semtler ilgili resmi daireleriyle 
paylaşır. Bunların arasında Gençlik Daireleri, okul psikologları, 
senato yönetiminin okul müfettişleri veya Semt Eğitim Müdür-
lükleri yer alır. 
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Sorunuz

Okul gününün düzenlenmesi

Belirlenen ritim

Pedagojik konseptler

Ders içerikleri

Başarının değerlendirilmesi

Okul binası, donanımı

Okul kurumu, teşkilatı

Okulların kapatılması

Okul değiştirme

Okul kariyeri

Bireysel, özel pedagojik destek

Yetenekleri teşvik etme

Deneyim ve davranışlarda, okumada,  
yazmada, hesap yapmada zorluklar

Şiddet hadiseleri, krizler, acil durumlar

Ders dışında sunulan olanaklar

Tatil günlerinde bakım

Sınıf mevcutları

Okulda çözülemeyen organizasyonel ve 

pedagojik konular

Münferit okulun ötesine geçen ilkesel konular

Okulda çözülemeyen şikayetler

Kurullar

Birden fazla sınıfı kapsayan konular

Okul müfredatı

 Öğretmenle veya eğitmenle  
çözülemeyen konular

Sponsorluk

Branş öğretmenleri

Okul yönetimi

Veli genel temsilciliği veli temsilciliği 

VGT başkanı

Semt Eğitim İdaresi

SIBUZ

Semt Eğitim İdaresi

 Yetenekleri Teşvik Etme Dairesi

Koordine eden eğitmen

Okul yönetimi

VGT başkanı

Eğitim, Gençlik ve Aile Senato Yönetimi 
(Senatsverwaltung für Bildung,  

Jugend und Familie)

VGT başkanı

Branş zümreleri 

Sınıf heyetleri

Semt Eğitim İdaresi 

Sınıf öğretmeni

Semt Eğitim Müdürlüğü

Öğretmenler 

 Pedagojik okul personeli

Okul yönetimi

Eğitmen

Semt Eğitim Müdürlüğü 

Semt Eğitim İdaresi 

Semt Eğitim İdaresi

Okul yönetimi

Iletişim kurulacak diğer kişilerIletişim kurulacak ilk kişi
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Eğitim İdareleri
Berlin'in her semtinde bölgesel Eğitim İdaresinde Eğitim, 
Gençlik ve Aile senato yönetiminin bir şubesi bulunmaktadır. 
Bu şubelerde görevli okul müfettişleri okulların, velilerin ve öğ-
rencilerin okul hakkındaki her türlü konuda görüşebilecekleri 
kişilerdir. Bu müfettişler bilgi verir, danışmanlık ve ilgili kişiler 
arasında arabuluculuk yaparlar. 

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF 
Waldschulallee 29–31, 14055 Berlin
Tel.: 030 90292-5102

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin
Tel.: 030 90298-3620

LICHTENBERG 
Alt-Friedrichsfelde 60, 13015 Berlin
Tel.: 030 9021-4706

MARZAHN-HELLERSDORF
Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin
Tel.: 030 90293-2951

MITTE 
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Tel.: 030 90182-6055

NEUKÖLLN
Boddinstraße 34, 12053 Berlin
Tel.: 030 90239-2524

PANKOW
Tino-Schwierzina-Straße 32, 13089 Berlin (3.kat)
Tel.: 030 90249-1005/1006

REINICKENDORF
Innungsstraße 40, 13509 Berlin
Tel.: 030 90249-1933/1938

SPANDAU
Streitstraße 6, 13587 Berlin
Tel.: 030 90279-2530

STEGLITZ-ZEHLENDORF
Hartmannsweilerweg 65, 14163 Berlin
Tel.: 030 90299-6131 

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 
Alarichstraße 12–17, 12105 Berlin
Tel.: 030 90277-6494

TREPTOW-KÖPENICK
Luisenstraße 16, 12557 Berlin 
Tel.: 030 90249-2211/-12/-15

Eğitim İdaresinden  
gençlik dairesine Eğitim İdaresi aşağıdaki konularda  

da bilgi vermektedir: 

		Okullarda pedagojik konseptlerin uygulanması

		Okullarda yeterli personel

		Okulda çatışma

		Semt içinde okul değiştirme ve boş  
okul kontenjanları

		Okul çocukları için özel pedagojik destek

		Özel yetenekli çocuklara veya olumsuz koşullara 
sahip çocuklara yönelik sunulan okul olanakları  
ve donanımları

Görüşme saatleri perşembe günleri saat  
15.00 ve 18.00 arasında ve randevuyladır.

Eğitim İdaresinin adresleri
←  www.berlin.de/sen/bjf/ueber-uns/adressen
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SIBUZ
Berlin'deki her semtte Okul Psikolojik ve Kapsayıcı Pedagojik 
Danışmanlık ve Destek Merkezlerinin (SIBUZ) uzmanları, okul 
çocuklarının öğrenmesi ve davranışlarına ilişkin olarak okulla 
ilgili her türlü konuda öğrencilere, velilere ve okul personeline 
ücretsiz, gizli ve tarafsız bir şekilde destek olurlar:

		Okul kariyeri

		Bireysel ve özel pedagojik destek

		Yetenekleri teşvik etme

		Deneyim ve davranışlarda, okumada, yazmada ve hesap 
yapmada yaşanan zorlukların üstesinden gelme

 
 

Ayrıca SIBUZ merkezleri, aşağıdaki konularda  
okulları bilgilendirir 

		Tam gün ve engellilere uygun öğrenmeye yönelik,  
kapsayıcı bir okul müfredatı geliştirme ve uygulama

		Ders, özel destek ve önleme konseptleri geliştirme

		Şiddetin ve bağımlılığın önlenmesine, sağlığın  
desteklenmesine ve sosyal öğrenmeye yönelik  
makul konseptler oluşturma

Şiddet hadiseleri, krizler, acil durumlar, mobbing ve ayrımcılık 
durumunda okul psikolojisi uzmanları destek sağlar. Özel acil 
durum planları, büyük sorunlar ortaya çıktığında okulların 
makul bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.

  
CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Waldschulallee 31, 14055 Berlin
Tel.: 030 90292-5150 (telesekreter)
E-posta: 04sibuz@senbjf.berlin.de

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Fraenkelufer 18, 10999 Berlin
Tel.: 030 2250-8311
E-posta: 02sibuz@senbjf.berlin.de

LICHTENBERG
Franz-Jacob-Straße 2, 10369 Berlin, 
Tel.: 030 90249-2055 
E-posta: 11sibuz@senbjf.berlin.de

MARZAHN-HELLERSDORF
Eisenacher Straße 121, 12685 Berlin
Tel.: 030 22501-3210
E-posta: 10sibuz@senbjf.berlin.de

MITTE 
Badstraße 10, 13357 Berlin
Tel.: 030 403949-2261
E-posta: 01sibuz@senbjf.berlin.de

NEUKÖLLN
Boddinstraße 34, 12053 Berlin
Tel.: 030 90239-2788
E-posta: 08sibuz@senbjf.berlin.de

PANKOW
Tino-Schwierzina-Straße 32, 13089 Berlin 
(1. Etage), Tel.: 030 90249-1100
E-posta: 03sibuz@senbjf.berlin.de

REINICKENDORF
Nimrodstraße 4–14, 13469 Berlin
Tel.: 030 90294-4837
E-posta: 12sibuz@senbjf.berlin.de

SPANDAU
Streitstraße 6, 13587 Berlin (2. ve 3. kat)
Tel.: 030 90279-5850
E-posta: 05sibuz@senbjf.berlin.de

STEGLITZ-ZEHLENDORF
Dessauerstraße 49–55, 12249 Berlin
Tel.: 030 90299-2572
E-posta: 06sibuz@senbjf.berlin.de

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Ebersstraße 9 a, 10827 Berlin
Tel.: 030 90277-4374
E-posta: 07sibuz@senbjf.berlin.de

TREPTOW-KÖPENICK 
Luisenstraße 16, 12557 Berlin
Tel.: 030 90249-2300
E-posta: 09sibuz@senbjf.berlin.de

SIBUZ adresleri
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/sibuz
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Eğitim Müdürlükleri
İlgili semtin okullar konusunda yetkili dairesi, genel eğitim 
veren devlet okullarından sorumlu eğitim müdürlüğüdür. 

Örneğin okul değişimi veya sınıfların oluşturulması gibi okul 
organizasyonuna ilişkin önemli konularda Eğitim Müdürlüğü 
karar verir. 

Eğitim Müdürlüğünün diğer görevleri:

		Öğrencilerin okullara dağıtılması – okula başlamak için ve 
orta dereceli okula geçişte

		Okul binasıyla ilgili konularda iletişim kurulacak kişi ve 
aracı olarak okul binası sorumlusunun görevlendirilmesi

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin
Tel.: 030 90291-4620

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin
Tel.: 030 90298-4627

LICHTENBERG 
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Tel.: 030 90296-3821

MARZAHN-HELLERSDORF 
Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin
Tel.: 030 9029-2780

MITTE 
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Tel.: 030 90182-6050

NEUKÖLLN 
Boddinstraße 34, 12053 Berlin
Tel.: 030 90239-2532

PANKOW 
Fröbelstraße 17 (no. 9), 10405 Berlin
Tel.: 030 90295-5295

REINICKENDORF
Eichborndamm 215, 13437 Berlin
Tel.: 030 90294-4765

SPANDAU
Streitstraße 9, 13587 Berlin
Tel.: 030 90279-2121

STEGLITZ-ZEHLENDORF
Kirchstraße 1–3, 14163 Berlin
Tel.: 030 90299-5346

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 
Alarichstraße 12–17, 12105 Berlin
Tel.: 030 90277-4865

TREPTOW-KÖPENICK 
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tel.: 030 90297-0

Okul Teftiş Dairesi
Berlin'deki okullar, her beş yılda bir Okul Teftiş Dairesi  
tarafından kontrol edilir. Bu kontrol, her bir okulun kendisinin 
yapmak zorunda olduğu öz değerlendirmeye ek olarak yapılır 
ve okulun gelişmesinin durumuna, ders ve eğitim kalitesine, 
okul organizasyonuna ve okul yaşamına dair verilerle  
desteklenen bilgiler sunar. 

Ayrıntılı rapor, her okulu güçlü yanları ve geliştirmesi  
gereken yanları hakkında bilgilendirir. Teftiş sonuçları, semt 
ve eyalet düzeyinde okulun gelişmesini denetlemeye yarar. 
Münferit okul teftişleri hakkındaki kısa raporlara çevrimiçi  
okul dizininde bakılabilir. 

Eğitim Müdürlüklerinin adresleri
←  www.service.berlin.de/schulaemter

Okul Teftiş Dairesi
←  www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/schulinspektion
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CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF 
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin
Tel.: 030 90291-5240

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin
Tel.: 030 90298-2092/2484

LICHTENBERG
Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin
Tel.: 030 90296-5317

MARZAHN-HELLERSDORF 
Riesaer Straße 94, 12627 Berlin
Tel.: 030 90293-4552

MITTE 
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Tel.: 030 90182-3233

NEUKÖLLN 
Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin
Tel.: 030 90239-2332/4187

 

PANKOW 
Fröbelstraße 17, no. 4, 10405 Berlin
Tel.: 030 90295-5777

REINICKENDORF 
Nimrodstraße 4–14, 13469 Berlin
Tel.: 030 90294-6676/6733

SPANDAU 
Carl-Schurz-Straße 2–6, 13S97 Berlin
Tel.: 030 90279-2432/2884/2446

STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Kirchstraße 1–3, 14163 Berlin
Tel.: 030 90299-0

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 
Rathausstraße 27, 12105 Berlin
Tel.: 030 90277-2308 (ofis) 
veya 030 90277-2236 (yuva ve gündüz bakım evi)

TREPTOW-KÖPENICK 
Zum großen Windkanal 4, no. 9, 12489 Berlin
Tel.: 030 90297-5329

Gençlik Daireleri
Semtin Gençlik Dairesi, çocuğunuzu yetiştirme, eğitme  
ve bakımını yapma konularında size destek olur. Çocuk  
ve gençlik merkezleri gibi boş zaman kuruluşlarından peda-
gojik bakım sunulan oyun alanlarına varıncaya kadar sunulan 
önleyici destek olanakları, aileniz için olumlu yaşam koşulları 
oluşturmanıza katkı sağlar. 

Bu kuruluşların bir çoğu okullarla yakın iş birliği içindedir. 
Gençlik dairesi özellikle de tam gün bakım konusunda olmak 
üzere ilkokulların önemli bir ortağıdır. 

Çünkü çocuğunuz için tamamlayıcı destek ve bakım başvuru-
sunu Gençlik Dairesine yaparsınız. 

Bakım ihtiyacının tanınması ve ilgili masraf katkı payı  
hakkında Gençlik Dairesi size bilgi verecektir.

Gençlik Dairesi, Semt Eğitim ve Aile Danışmanlık Merkezle-
riyle ailevi sorunlar konusunda da size destek olur. Ergen kız 
ve erkek çocukların esenliğini korumak, Gençlik Dairesinin 
ilgilendiği temel konulardan biridir. 

Bu nedenle bu esenliğe yönelik bir tehlike olması halinde  
personel tüm işaretleri takip eder. Birlikte çözüm yolları  
üretmek için ilgili aileyle iletişime geçer. Bu bağlamda  
ilkokul gibi başka kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışır.

Gençlik Dairelerinin adresleri
←  www.service.berlin.de/jugendaemter
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(Eğitim, Gençlik ve Aile Senato  
Yönetimi) Senatsverwaltung  
für Bildung, Jugend und Familie
Eğitimin içeriğiyle ilgili tüm konularda senato yönetimi sorum-
ludur. Eğitim politikalarının öngördüğü yönergelerin uygulan-
ması ve örneğin ana müfredat gibi yasal hükümlerin içerikleri 
hakkında senato yönetimi karar verir.
 
Bağımsız bir kuruluşta istihdam edilmeyen tüm öğretmenlere 
ve eğitmenlere yönelik hizmet dairesi olarak senato yönetimi-
nin görevleri şunlardır:

		Öğretmenlerin ve gerekirse eğitmenlerin görevlendirilmesi

		Okullara yeterli personel alınması

		Semtlerdeki öğrenci sayılarına göre uzun vadeli  
personel planlaması 

Şikayet Yönetimi Dairesi

Okulla ve ya Eğitim İdaresiyle çözemediğiniz somut şikayet-
leriniz olması durumunda tüm taraflarla birlikte bir çözüm 
bulma konusunda Şikayet Yönetimi Dairesi size destek olur.  
Bu bağlamda istekleriniz daima gizli tutulur. 

Iletişim
beschwerdemanagement@senbjf.berlin.de

Kalite görevlisi
Yalnızca danışmak, okuldaki süreçler hakkında sorular sormak 
veya okulun işleyişine nasıl katılabileceğiniz hakkında bilgi 
almak mı istiyorsunuz? O zaman senatörün bağımsız kalite 
görevlisiyle iletişim kurabilirsiniz.

Ruby Mattig-Krone
Tel.: 030 90227-5330

Yasal hükümler
←  www.berlin.de/sen/bildung/schule/rechtsvorschriften

Yasal esaslar ve kurallar
Çocuğunuz, eğitim alma temel hakkına sahiptir. Bu hakkı 
kullanabilmesi, aşağıdaki yasal dayanaklarla garanti edilir:

Okul Kanunu
Okul Kanunu, okulun eğitim görevine ilişkin genel yönergelerin 
yanı sıra okulun organizasyonu ve derslerin nasıl olacağına 
yönelik temel şeyleri, iştirak eden kişilerin ve kurulların hakları-
nı ve yükümlülüklerini düzenler.

İlkokul Yönetmeliği
Bu yönetmelik, ilkokula ve karma okulun ilkokul düzeyine ait 
özel konuları düzenler. Bunların arasında bu eğitim aşama-
sının nasıl olacağını belirlemeye yönelik hükümler de yer alır. 
Bu hükümler, okula başlama konusundan temel ders organi-
zasyonuna, bireysel desteğe, başarının değerlendirmesine  
ve orta dereceli okula geçişe varıncaya kadar uzanır.

Ana müfredat
Çocuğunuzun 1. ila 6. sınıflardaki münferit derslerde  
neler öğrenmesi ve hangi yetkinlikleri kazanması gerektiğini 
tarif eder.

Yasal hükümler
Okulla ilgili farklı münferit konulara yönelik düzenlemeler 
vardır. Bu düzenlemeler örneğin tatiller ve dersten muaf olma, 
karneler, eğitim gereçleri ve okul kalitesiyle ilgilidir.



Daha fazla bilgi için: www.unfallkasse-berlin.de/eltern

Bir şeyler
öğrendiniz mi?

Kesinlikle.

)Berlin Kaza Sandığı(

Öğrenciler okulda ve okul  
yolunda otomatik olarak  

kazalara karşı yasal sigorta  
ile korunmaktadır.

Bu koruma  
ücretsizdir
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Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Telefon +49 (30) 90227–5050

www.berlin.de/sen/bjf
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