25 Ekim 2019 tarihli

Ebert‘de sıkca sorulan sorular
Ebeveynler ve öğretmenler arasında çeşitli konularda iletişim kurma ihtiyacı duyulmaktadır.
Ancak hangi konularda kiminle iletişime geçmek daha doğrudur? Burada bu sıkca sorulan
soruları cevaplıyoruz.
Tabii ki, sınıfların ebeveyn temsilcileri ve ayrıca okul veli temsilcilerine de başvurulabilinir.
Okul veli temsilciler birliği iletişim adresi: elternrat@ebert-gymnasium.de

✓

Öğretmenlerle nasıl iletişim kurabilirim?

Öğretmenlere doğrudan e-posta yoluyla veya sekreterlik aracılığıyla telefonla ulaşılabilinir.
Sekreterliği aradığınızda, öğretmen tarafından geri aranmak için bir not bırakabilirsiniz.
Öğretmen sizinle hemen iletişime geçecektir. Veya öğretmene doğrudan e-posta
yazabilirsiniz.
[Öğretmeninadı].[Soyadı]@ebert.hamburg.de

✓

Öğretmenler, velilerle öğrencilerin hep yanlarında bulundurdukları yıllık

aaaaaa(Planer) dışında nasıl ulaşırlar?
Öğretmenler, ebeveynleri telefonla arayabilir veya e-posta adresinin bilinmesi halinde
e-posta yazabilirler.

✓

Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var; bunu kiminle görüşmeliyim?

Bu tür konuları ilk görüşmeniz gereken sınıf öğretmenidir.

✓

Çocuğumun özel bir öğrenme durumu olması halinde (dersde ve sınavlarda ek

aaaaaasüre ve gereken kolaylıkların sağlanması gibi benzeri durumlarda) bunu
aaaaaakiminle görüşmeliyim?
Ebeveynler bu tür konuları ilk sınıf öğretmeni ile görüşmeliler. Sınıf öğretmeni durumu
inceleyip atılacak adımları sorumlu idareci ile görüşecektir.

✓

Grup ev ödevleri verirken öğrencilerin birbirinden uzak mahallelerde ikamet

aaaaaaetmeleri gözönünde bulundurulabilir mi?

Bunu dikkate almak zor bir durum. Genelde bu tür grup ev ödevleri için örneğin ortak bir
sunum için öğrencilere dersden sonra okulda buluşup okulda hazırlayabilecekleri kadar süre
verilir. Eğer bir bilgisayara ihtiyaç duyulduğunda öğrenciler öğleden sonraları kütüphane
yanında bulunan internet ofisini kullanabilirler (Pazartesi Perşembe günleri arasında açıktır)

✓

Arapça derslerinden kim sorumludur?

Arapça dersine öğrenci kayıt işlemlerini okulumuzda 5.- 7. sınıflardan sorumlu müdür
muavini Bay Garke ve 8.-10. sınıflardan sorumlu müdür muavini Bay Klein yapmaktadır.
Arapça dersleri dışardan gelen öğretmenler tarafından okulumuz binasında yapılmaktadır.

✓

Okulda danışman öğretmen kimdir? Kendisine nasıl ve ne zaman ulaşılabilinir?

aaaaaaEbeveynler de görüşebilir mi? Hangi konular görüşülebilinir?
Bu hafta yapılan öğrenci temsilciler kurulunda Bayan Anika Hoffmann ve Bay Dr. Ing. Marco
Möller danışman öğretmen olarak seçildiler. Kendilerine doğrudan okulda, örneğin teneffüs
aralarında veya e-posta yoluyla ulaşabilinir. Ancak prensip olarak konu ilk olarak sınıf
öğretmeni ile görüşülmelidir. Eğer sınıf öğretmeni yardımcı olamıyorsa ya da sınıf
öğretmenine güvenmekte sıkıntı yaşanıyorsa danışman öğretmenler bir alternatif olabilir.

✓

Okuldaki özel eğitim uzmanlarının (Sozialpädagoge) görevleri nelerdir? Sınıf

aaaaaaiçinde mobbing sorunlarında onlardan yardım alınabilinir mi?
Özel eğitim uzmanları ağırlıklı olarak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerden sorumludur ve
okulumunuzun tüm gün eğitim konzepti kapsamında görevleri vardır. Mobbing konusunda
her zaman öncelikli olarak sınıf öğretmeni bilgilendirilmelidir. Sınıf öğretmeni rehber
öğretmen yardımıyla sınıfda bu durumu çözmeye yardımcı olur. Mobbing uygulayan
öğrencilerin alacakları cezalar ilgili sınıfların müdür muavinleri ve sınıf öğretmenler kurulu
kararı ile belirlenir.

✓

Benim çocuğum sınıfında dışlanıyor/ sınıfında arkadaş edinmekte zorlanıyor/

aaaaaaMobbinge uğruyor. Nasıl bir yol izlemeliyim?
Bu konu mutlaka ilk olarak sınıf öğretmeni ile görüşülmelidir.

✓

Çocuğum üstün başarılı, dersler ona hafif geliyor ya da çocuğum başarısız,

aaaaaadersler ona zor geliyor. Bu konuyu kiminle görüşmeliyim?
a) Dersler ona hafif geliyorsa öncelikle sınıf öğretmeni ile görüşülmelidir. Sınıf öğretmeni
üstün yetenekli öğrencilerin gelişiminden sorumlu Bayan Cornelia Freitag, ebeveynler ve
gerekirse bu konuyu görüşmek üzere çocuğunda bulunduğu bir görüşme ayarlar ve gereken
önlemler birlikte kararlaştırılır.

b) Eğer öğrenci dersi izlemekte zorluk çekiyorsa yine bu konu öncelikle sınıf öğretmeni ile
görüşülmelidir. Birlikte yapılan görüşmede başarısızlığın olası sebepleri konuşulur. Gerekirse
hemen okulda verilen destek kurslarına katılması sağlanır. Eğer öğrencinin Gymnasium
yerine başka bir okul tipinde eğitim görmesi sözkonusu ise bunu sınıf öğretmeni bu
sınıflardan sorumlu müdür muavini ile görüşür.

✓

Okulda hangi yarışmalar var? Okulda yarışmalara katılım nasıl belirlenir?

aaaaaaKatılmak isteyen öğrenciler kime başvurur?
Yarışmalara katılmak isteyen öğrenciler o branş dersinin öğretmeniyle veya doğrudan üstün
yetenekli öğrencilerin gelişiminden sorumlu Bayan Cornelia Freitag’a başvurabilirler. Bayan
Freitag öğrencileri çeşitli yarışmalar ve katılım koşulları hakkında bilgilendirir.

✓

Öğrenciler aşağıdaki gibi sorunlarda kimden yardım alabilir?

aaaaaaYardım edin, sorunlarımın üstesinden gelemiyorum. / Şiddete uğradım. / Anne
aaaaaave babam boşanıyor.
Yukarıda belirtilen sorunları yaşamış veya halen yaşayan öğrenciler öncelikle güvendikleri
bir öğretmene açılmalılar. Bu sınıf öğretmeni olabileceği gibi danışman öğretmen de olabilir.
Şiddet yaşadım ve anne ve babam boşanıyor konularında ise okulun rehber öğretmeninden
yardım alabilirler. Okulun rehber öğretmeni o konuda yardımcı olabilecek okul dışı kurum ve
kuruluşları bilir ve geniş bir iletişim ağına sahiptir.

Sayın Markus Klein'a bu bilgileri hazırladığı için teşekkür ederiz!
Diğer sorularınızı memnuniyetle ele alırız. Sorularınızı bize doğrudan ya da
sınıf ebeveyn temsilcileri aracılığıyla iletebilirsiniz.
Okul veli temsilciler birliği

İletişim: elternrat@ebert-gymnasium.de

