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Nürtingen İlkokuluna  
hoş geldiniz!
Sevgili aileler, sevgili veliler, sevgili teyzeler, amcalar, büyü-
kanneler, büyükbabalar, kardeşler, kuzenler, sevgili arkadaşlar! 
Okul Aile Birliği olarak sizleri selamlıyor ve ilkokula başlaya-
cak çocuğunuzu yakından veya uzaktan desteklediğiniz için 
de çok mutluyuz.

Sevgili Nürtingen İlkokulu öğrencisi, burada olman ne kadar 
güzel! Bu yeni okulda ilk zamanlar kesinlikle heyecan verici  
ve aynı zamanda kafa karıştırıcı geçer. Size yeni okulunuz 
ve buradaki günlük yaşamınız hakkında kısa bir genel bakış 
sunmak istiyoruz.
 
Eğitim Felsefemiz:
• Her birey önemlidir 
• İletişimde dostça ve saygılı yaklaşım desteklenir
• Birçok çocuk çok dilli büyür
• Mahalle de bir okul ortamı olarak algılanır 
• Tartışmalarla başa çıkmak dersin bir parçasıdır
• Değer vermeye büyük önem verilir
• Çokkültürlülük zenginleş(tir)medir

Görev bildirilerimiz: → nuertingen-grundschule.de/thema/
ngs/konzepte

Öğrenim Konsepti –  
Kendim yapabilmem için 
bana yardım et!

Montessori Pedagojisi
Okulumuz uzun yıllardır Montessori Pedagojisi’ni baz alarak, 
başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Bu pedagoji Maria Montessori 
tarafından 1906’da tasarlanmıştır. Montessori çocukların doğal 
merakına ve araştırma dürtüsüne güvenmiştir. Oluşturulan 

„Kendim yapabilmem için bana yardım et“ öğrenim konsepti, 
yetişkinler ve çocuklar arasındaki ilişkiyi tanımlar. Ayrıca  
bu pedagoji çocukların karşılıklı ve beraber öğrenmesine de  
çok önem verir. Bu amaçla, üç farklı yıldan sınıflar tek bir  
sınıfta birleştirilir: Buna göre 1. 2. 3. ve 4. 5. 6. sınıflar, Yıllar Arası  
Öğrenme Gruplarında (kısaca JÜL) dünyayı keşfederler.
 



Montessori Pedagojisinin diger özellikleri:
• Çocuğun doğal öğrenme isteğini destekler 
•  Çocuğun kendi ayaklarının üzerinde durmasını ve bağımsız-

lıgını güçlendirir 
• Çocuğun kendi öğrenme hızını keşfetmesine yardımcı olur
• Heveslendirici öneriler ve destek sunar
•  Serbest çalışma sırasında çocuk neyle meşgul olacağını 

kendisi seçer

Sınıf– Öğrenmem için ortam
Çocukların özgürlüğe ihtiyacı var, çünkü onlar masada sessiz-
ce oturmak zorunda kalmayıp hareket edebildiklerinde çok 
daha iyi öğrenebilirler. Bu kanıtlandıktan sonra, “Tasarlanmış 
Öğrenme Ortamı” projesi kapsamında çocuklar, öğretmenler 
ve ilgi gösteren aileler okulu yeniden tasarladılar. Tüm odaların 
mobilyası ve oda akustiği düzeltilip, yenilendi. Okulda o tarih-
ten beri çocuklar yüksek masalarda, halı ve platformların üze-
rinde, kanepelerde, nişlerde ve ayrıca koridorlarda çalışıyor  
ve öğreniyorlar. Yani pedagoji ve iç tasarım birbirini tamamlıyor.  
Bazen de öğrenciler okul tarlamızda, yani odası olmayan yeşil 
sınıfta vakit geçiriyorlar.

Okulda Yaşam
Öğrenci Parlamentosu
Okulumuzda öğrencilerin bağımsız bir parlamentosu var. 
Bütün sınıf temsilcileri ayda bir burada toplanıp kendileri için 
önemli olan ve okul hayatını etkileyen konularda tavsiyeler-
de bulunurlar. Demokrasiyi uygulamak için öğrencilerin buna 
katılımı çok önemlidir. Parlamento tarafından seçilen okul 
temsilcileri okul konferansına katılır ve orada sınıf arkadaşları-
nın çıkarlarını savunurlar.

Beslenme
Öğleden önceki teneffüslerde çocuklar yanlarında getirdik-
leri sandviçleri beraberce yerler. Okulun kantini Futterkä-
fer’da da sandviç veya kek satın alabilirsiniz. 2019‘dan beri 
Berlin‘deki her ilkokul çocuğu, yemek şirketi “Luna” tara-
fından tedarik edilen öğle yemeğini kafeteryalarda ücretsiz 
olarak alabilir. Hort’ta da her öğleden sonra atıştırmalık 
molasında meyve verilir.
 



Öğleden sonra
Dersten sonra, sınıfta Hort zamanı başlar. Öğrencileri iyi tanı-
yan Öğrenci Evinden eğitmenler, öğleden önceki derslere de 
katılarak destek olurlar. Çocuklar okul sonrası bakımevinde 
(Hort) sunulan hizmetlere ek olarak, çalışma gruplarına da 
(AGs) katılabilirler. Bu çalışma gruplarının seçiminde eğitmen-
ler çocuğu ilgi alanına göre yönlendirirler. Ama birinci sınıfta, 
her şeyden önce öğrencinin sınıfa alışması, yolunu bulması, 
birbirini tanıması ve kendini iyi hissetmesi gerekir.

Öğrenci Evi “Kotti e.V.”
Hort, erken ve geç saatlerde bakım hizmeti 
Okulumuz tüm gün açık bir işletmedir (OGB). Bundan dolayı, 
yarım günlük ilkokuldaki (VHG) tüm çocuklara saat 7.30‘dan 
13.30‘a kadar ücretsiz bakım hizmeti verilir.

Bu zamanların dışında “Kotti e.V.” saat 6.00’dan itibaren erken 
saatlerde bakım, saat 13.30 – 16.00 arası okul sonrası bakım 
ve saat 16.00 – 18.00 arası geç saatlerde bakım hizmeti sunar. 
Çocuğunuzu bu seçeneklerden birine veya tümüne kaydet-
mek istiyorsanız, Gençlik Dairesine (Jugendamt) başvurmanız 
gerekmektedir. Öğrenci Evi, başvurularınızda size yardım 
etmekten mutluluk duyacaktır.

Telefon: 030.61784265, E-Mail: schuelerhaus@kottiberlin.de

Tatilde bakım
“Kotti e.V.” tarafından tatilde de bakım hizmeti sunulmaktadır. 
Ama bunun için kesinlikle kayıt yaptırmak gerekiyor.
 
Daha fazla bilgi için: → nuertingen-grundschule.de/thema/ 
schulleben/schuelerhaus

Etkinlikler
Okulu şekillendirmeye yardımcı olmak için birçok katılım 
fırsatı bulunmaktadır: Sponsorlar Koşusu, Yaz Şenliği,  
Okuma Günleri, Okul Aile Birliği, Veliler Temsilciliği (GEV), 
Okul Konferansı (SK), Genel Konferans (GK) ve daha fazlası.
 
Aktüel: → nuertingen-grundschule.de/kalender



Kampüs
Kampüste üç farklı ev bulunmaktadır – Turuncu Ev, Kırmızı Ev 
ve Sarı Ev. Ayrıca sınıflara ek olarakta şunlar yer almaktadır:

Turuncu Ev - Ana Bina

Zemin kat  Okul Sosyal Hizmeti “Schulsozialarbeit” 
(3c/3d nolu odalarda), okul kantini “Futter-
käfer”, erken ve geç saatler için Hort odaları 

1. kat  Sekreterlik, okul idaresi 

2. kat  Konferans salonu, okul kütüphanesi

Bodrum  Kayıp eşya sandığı

Bahçe  Oyun parkı, top sahası, masa tenisi ma-
saları, okul tarlası, oyuncak odası “Milch-
häuschen”, sergi odası “Die Remise”

Kırmızı Ev

Zemin ve 1. kat Kafeterya

1. kat (Lebenskunderaum) Hayat Bilgisi odası

Bahçe  Futbol sahası, oyun alanı, masa tenisi  
masaları

Sarı Ev 

Tüm katlarda Öğrenci Evi “Kotti e.V.”, Hort odaları 1. 2. 3.

1. kat “Ludothek” (masa oyunları)

3. kat  Öğrenci Evi Bürosu, Medya Odası, Deney 
Odası “Curioso”

Bodrum Kayıp eşya sandığı

Bahçe Oyun alanı

Ayrıca futbol sahasının karşısında, çatısında spor sahası ve  
bir sürü odası olan büyük bir jimnastik salonumuz var. Kırmızı Ev  
inşaat halindeyken geçici olarak kullanılan ve Bethanien-
gelände’de bulunan “Konteyner Adası’nda” da 4. 5. 6. sınıflar 
için kafeterya ve Hort odaları bulunmaktadır.



Kime sorabilirim?
Belirtildiği gibi ya da telefon irtibatıyla alınabilecek görüşme 
saatleri:

Sekreterlik   Frau Hoeder 
Telefon 030.61784231, Pazartesi ve 
Çarşamba günleri saat 11.00 – 13.00 
arası 

Okul Yönetimi Markus Schega & Susan Kayser 
  Telefon 030.61784232, Cuma günleri 

saat 13.00’den itibaren (randevusuz)
Öğrenci Evi (Hort)  Michaela Pfeiffer 

schuelerhaus@kottiberlin.de, Telefon 
030.61784265, hergün ders saatleri 
süresince

Okul Sosyal Hizmeti  Boris Gukelberger
  boris.gukelberger@kottiberlin.de, 

Telefon 030.61784262, hafta içi her gün 
saat 8.00’den 16.00’ya kadar

Okul Aile Birliği
Birliğimiz okuldan aileler, veliler, öğretmenler ve arkadaşlar-
dan oluşmaktadır. Amacımız birlikte çocuklarımızın günlük 
okul hayatını daha da heyecanlı yapan tüm ekstraları, örneğin 
yazarlarla kütüphanede okuma günlerini, okul tarlasını, sanat 
odası “Remise’yi”, oyuncak kiralamayı, okul kantini “Futter-
käfer’i“, Sarı Evdeki yeni medya odasını ve daha fazlasını teşvik 
ve finanse etmektir. Ayrıca Büyük Sponsorlar Koşusu gibi 
geleneksel Nürtingen etkinliklerini düzenliyor ve Dil Festivali 
gibi yeni fikirler geliştiriyoruz.

Okul Aile Birliği katılımla oluşur
Her zaman yeni teşvikleri ve uzatılan yardım ellerini sevinçle 
bekliyoruz. Bir göz atın! Hakkımızda, girişimlerimiz üzerine  
ve üyelik hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz:  
→  nuertingen-grundschule.de/thema/ 

foerderverein/ueber-uns

Birliğin üyesi  

olmak: Çok kolay!

→  nuertingen-grundschule.de/ 

thema/foerderverein/ 

mitglied-werden

Damga: 
Förderverein Nürtingen-Grundschule e.V.,  
Mariannenplatz 28, 10997 Berlin © August 2020


