Nürtingen-Grundschule Velilerini Bilgilendirme
31März 2010 Tarihli Velilerden Velilere Mektupların 2.’si
Değerli Veli,
Nürtingen-İlköğretim Okulu veli-mektuplarının, her zaman olduğu gibi bugün de Almanca,
Türkçe ve Arapça olarak ikincisini yayınlıyoruz. Okulumuzda çok fazla gelişmeler oluyor ve biz, velilerin yanı
sıra, öğretmenler, eğitmenler ve öğrencilerin de bunlardan haberdar olmasını istiyoruz. Veli mektupları,
okulumuzun internet sayfasından da (www.nuertingen-grundschule.de.) okunabilir.
Bizim için önemli olan tüm velilere ulaşmak. Bazı velilerin internet bağlantısının olmamasından dolayı, bu
mektupları broşür halinde yayınlıyoruz.
Okulumuzdaki Projeler
Okulumuz öğrencilerimiz için yeni projeler geliştirdi!
Yakında başlayacak olan bu projelerden ikisi, „Kültürel Gelişim
Proje Fonları“ üzerinden finanse edilen projelerdir:
Tanja Brzakovic & Malve Lippmann eşliğinde „Dinge der
Zukunft - Zukunft der Dinge“ ve Förderverein Kunst im Kontext
e.V. işbirliği ile „reality check“.
Ne yazık iki projemiz, maddi yetersizlikten dolayı, başarıyla
bitirememe tehlikesiyle karşı karşıya. „Auf der Mauer, auf der
Lauer“: 100 öğrencimiz Berlin Duvarı’nın tarihi ile yaptıkları
çalışmayı sanatsal elementlerle uygulamaya geçirmek
istiyorlar. Ayrıca, öğrencilerimizin „ICH & Kreuzberg“ adlı proje
eşliğinde, semtlerinde yaptıkları araştırmaları sonuçlandırmak
için de gerekli maddi kaynaklardan yoksunuz. Bu projelere
ilişkin bağış hesap numarası: Berliner Sparkasse, Konto Nr.
660 308 47 22, BLZ 100 500 00
İnşaat ve Tamirat
"Gestaltete Lernumgebung" proje kapsamında yeniden
tasarlanan bir çok sınıfımız yaratıcı öğretim ortamına kavuştu!
Mayıs’ta R 11 (123d) ve R 18 (456d), Haziran’da da R 10
(123f) ve R 19 (456f) sınıfların tamiratları başlayacak.
Paskalya tatili sonrasında merdiven bölümünün bitmesi
gerekiyor. Yaz tatilinde giriş ve koridorlarda ses yalıtım işlemi
başlayacak. Tamirat programı internet sayfamızdan takip
edilebilir.
Futterkäfer’de Veli Sohbetleri
Son dönemlerde Elterncafé sohbetlerinde (her Pazartesi 8.3010.00 arası) okul-veli işbirliği geliştirilmesi gibi konularda
konuşmalar yapıldı. Fichtelgebirgsgrundschule’de etkili veli
işbirliği çalışmasına destek veren Merih Ergün’ü Mart ayında
davet etmiştik. Sonuç: Futterkäfer daha samimi ve hoş bir
atmosfere dönüşmeli. Veliler ilk fikirlerini oluşturdular bile!
29 ve 30 Nisan: Okulumuzda Okuma Yarışması
Okumayı ve kitapları sevenler için okuma yarışması
düzenledik. Aula’da yapılacak olan 14 kitap ödüllü yarışmada
öğrencilerimiz sevdikleri kitaplardan okuyacaklar!
Çocuk Kitapları Yazarlarından Okumalar
Zoran Drvenkar, Klaus Kordon, Beate Dölling, Eva Muszynski
ve Karsten Teich gibi ünlü çocuk kitap yazarlarının ardından
14.04. Çarşamba saat 17:00’de Aygen-Sibel Çelik "Sinan und
Felix" adlı kitabından Türkçe ve Almanca okuma yapacak. Sizi
tüm arkadaşlarınız, akrabalarınız ve komşularınızla birlikte
davet ediyoruz! 16:00’dan sonra Aula yanı Literaturcafé’de çaykahve-pasta ikramımız var. Giriş ücretsizdir. Bağışlarınız için
şimdiden teşekkürler!

hedefleri, öğrencilerin uyması gereken kurallar) takdim
edilecek.
27 Mayıs: Açık Kapı Günü
İlgi duyan herkesi saat 10:30’dan itibaren Aula’daki buluşmaya
davet ediyoruz. Derslere dinleyici olarak katılıp okulumuzu
gezebilirsiniz. Daha sonra sorularınızı iletebilir bizimle
konuşabilirsiniz.
Başkanlık Turu
Kısa zaman önce Nürtingen- ve E. O. Plauen-Grundschule
arasında başlattığımız "Bürgermeisterrunde" adlı çalışmadaki
amaç, iki okulun yakın ilişkiler kurması ve teneffüslerde,
bahçede ve spor salonunda uyulması gereken kuralları
ortaklaşa belirlemektir. Bu turda okul idaresi, öğretmenler,
eğitmenler ve veliler (Nürtingen-GS için katılımcı veli Anja
Scheffer) bir araya gelmekte olup, öğrenciler proje kapsamında
dahil edilirler.
Okul kurullarında kim hangi görevdedir?
- Tüm sınıf veli temsilcilleri senede 4 kez Okul Aile Birliği
Toplantısına katılır. Okul Aile Birliği başkanları: Anja Scheffer
und Peter Hausdorf.
- Genel konferans okulun tüm eğitim görevlilerinin danışma
ve karar organı görevini üstlenir. Okulun tüm önemli kararları,
özellikle eğitim ve öğrenim çalışmaları pedagojik ve derslerin
oluşturulması açısından bu toplantılarda ele alınır. Okul Aile
Birliğinden iki temsilci sadece danışmanlık yapmak üzere hazır
bulunurlar. Bu sene Katharina Feldhusen ve Ilse Eilrich temsilci
olarak seçildiler (vekilleri Martha Vorbrodt, Regina Kramer).
- Okul Konferansı en yetkili danışma ve karar organıdır. Bu
organ, öğrenci ile velilerinin ve okul personelinin hizmetindedir.
2008-2010 Okul Konferanslarına katılan veli temsilcileri (iki
yıllığına seçilirler): Selda Akcan (vekili Katharina Feldhusen),
Lorenz Rollhäuer (Heike Thomas), Gruschenka Godbersen
(Anja Scheffer), Peter Hausdorf (Heike Thomas).
-Okul Geliştirme Ekibi (SET: Schulentwicklungsteam)
Çalışmalarına bu sene başlayan ekip, öğretmenler, eğitmenler,
okul idaresi, Schulstation ve iki veli temsilcisinden (Britta
Brugger/Schule ve Christiane Seiter/Schülerhaus)oluşuyor.
SET’in görevi: Okul geliştirme kavramsal danışmanlığı:
Yönlendirme: Kalite ve yöntem belirleme; projeler yönetimi:
Projeleri ve süreçleri öncelikli ele almak, görev dağılımını
iletmek; konular, ders geliştirme, personel gelişimi: İçeriğe
yönelik geçici kararlar almak.
Dakiklik Haftası
Okul açısından büyük başarıyla değerlendirilen uygulama diğer
sınıflarda da uygulanacak. Şimdiden üç sınıfımız ödül kazandı!

Etüd Çalışması
11.01.2010 günü „Eğitim Konsepti“ konulu etüd çalışması
gerçekleşti. „Schulentwickler„ Dr. Marcus Hildebrandt
yönetiminde ekibiyle hazırladığı okul-geliştirme programına
katılım, veliler de dahil oldukça iyiydi. Yakında sonuçlar (okulun
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