
OKULUMUZA HOSKELDINIZ

Burada olmaniz güzel ! Cogcunuza  okulda d yunu düsünüyöruz .estek olmak istemenizin iyi oldugu

Bunun basarili olmasi icin size birkac önemli bilgi vermek istiyoruz .

1.Okul yapisi 

-Okulumuz bir lisedir.Bu cogcunuzun cesitli imkyan edinme firsatina sayip olmasi.Ögrenme  hizina 
bagli olarak, cogcuklariniz ana okul sertifikasinin ,gercek sertifikayi ve ya genisletmis ikinci sertifikayi 
tamamlayabilir. Bu niteliklerin yardimiyla  cogcuklar aralarindan secim yapabilecekleri cok cesitli 
egitim seceneklerine göre farkli siniflara ayrilma imkyani olacaktir .8 siniftan ihtibaren ögrenciler 
yetenekline göre farkli siniflara ayrilir.

Tüm ögrencilerin cesaretlendirilmesi  ve tesvik edilmesi bizim icin önemlidir ,bu özelikle ikinci dil 
olarak Almanca ögrenen ögrenciler  icin gecerlidir.

Ana sayfamizda okulumuzun  hakinda daha fazla bilgi ve bir bakista güncel olan hersey bulacaksiniz.

2.Ortak nokta

-Bunu istenildigi gibi birlikte düzenleyen okul  yönetmecigimiz var ,bunlari cesit dillere cevirmis olarak
sayfamizda bulabilirsiniz .Bizim icin  en önemli sey ,okul  icinde ve calisanlara saygili davranmaktir.

-Her türlü fisiksel  tartismanin  kesinlikle yasaktir ve mezuniyete yol actigi sayildindan (kim vurursa 
gider)herkezin derse zamaninda gelmesinini bekleriz.Bir süre güzel ögrencimiz var ve size yardim 
edilecektir. 

-Cogcunuz hasta olursa telefonla iptal etmelisiniz .Lütfen cogunuzun  adini ve sinifini belirtin #6a-
Klasse de kizim Maja Mustermann bu gün hasta# yeterli olur.Anne ve Baba olarak bir problem varsa 
bizlere sorabilirsiniz .Ayrica bizimlen iletisime gecmekten cekinmeyiniz.

3.Okumak

-Amanyada egitim  sorunludur bu da cogunuzun hergün okula gelmesi anlamina gelir, Ayrica 
cogunuzun ögrenmesini desteklemeniz önemlidir. Cogunuzun hergün Almanca kelime ögrenmesin 
önemlidir ve asadaki secenekler mevcuttur.

-Almanca Radio ,Television

-uygulamalari ögrenin (Anton,Duoling.ve)

-Amanca dilinde basit kitaplarin ortak okumasi.

-Almanca bir ayle dersi yemek ve ya hazirlanmak ,araba kulanmak ,alis veris yapmak,bir spor 
külübuna gitmek .

-Genclik merkezine kayit olmak ,klisenin ve ya camilen birlikte ödev yapmasi projesi ,birlikte ödev 
yapmasi.

4.Varmak

-Cogcuklar Almanca bilgilerine göre farkli sefiyede  kurslarina katilirlar,ilk basta sadece 
sport ,sanat ,muzik gibi konular.Diger  derslerde size dil egitimi ile ilgili görevler verilecektir.Bir iki yil 
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sonra kural siniflari bölümdeki tüm derslere katilmak performanslari icin not alacaklar.ozamana kadar
rapor sertifikalari olusturalacak .Bunlarin acilen saklanmasi gerekir.Benzer  belgeler var .su anda 
cogcuklar icin cok seyler var ve cogcunuzun mümkün olduyünca iyi bir yere varabilmesi icin 
desteginize güveniyoruz .
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