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Garmisch-Partenkirchen, Burgrain 

İlkokulu'na hoş geldin 

Artık bir okul çocuğusun ve pek çok şey senin için 

kesinlikle çok yeni. 

Bu kılavuz geçiş dönemini kolaylaştıracak ve ilkokula 

başlarken sana kıymetli ipuçları sunacak. 

Burada olduğun için mutluyuz ve bizimle başarılı bir 

başlangıç yapmanızı diliyoruz! 

 

Sevgili Ebeveynler! 

Çocuğunuzun okul çağı geldi çattı. Burada birçok yeni yol çıkacak karşısına, yeni mekânlar 

öğrenecek, bilmediği ve yeni günlük rutinler ve alışkanlıklar kazanacak ve başta ona yabancı 

gelecek olan çok sayıda yetişkinle tanışacak. 

Çocuğunuz için oldukça önemli bir adım bu! Merak edecek, heyecanlanacak, kendini 

güvensiz ve belki de korkmuş hissedecek.  

Okul ailesi olarak çocuğunuzla birlikte bu adımı birlikte atmak ve bu başlangıcı kolaylaştırmak 

istiyoruz.  

Özellikle ilk zamanlarda çocuğunuza lütfen destek olun. Böylece ebeveynler olarak 

çocuğunuza başlangıçta ihtiyaç duyduğu güven hissini sağlayabilirsiniz. Kimi zaman alışma 

süresini uzatan ve engelleyen öngörülemeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden ilk birkaç 

hafta boyunca sizden gündelik yaşamınızı kısa sürede erişilebilir olacağınız şekilde 

düzenlemenizi rica ediyoruz. Edineceği çok sayıda yeni izlenim nedeniyle çocuğunuz alışık 

olduğunuzdan daha hızlı bir şekilde yorulacaktır. Dolayısıyla endişelenmeyin, zira çocuğunuz 

bu süre zarfında birçok gelişim ödevinin üstesinden gelecektir.  

Çocuğunuza ve size güzel ve başarılı bir alışma dönemi diliyoruz ve çocuğunuzla birlikte 

zaman geçirmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz!  
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Öğretim yılına genel bakış 

 

Eylül
Okul duası

1. Ebeveyn gecesi

Ekim
Bütün okulla gezi günü

Müze haftası
4. sınıfa "yükselme" vesilesiyle 

ebeveyn gecesi
4. sınıf Jugendverkehrsschule 

(gençlik trafik okulu) başlangıcı
Sonbahar tatili

Kasım
Ebeveyn görüşmesi günü

Aralık
Aziz Nikola Günü

Proje haftası
Christkindlmarkt Burgrain
U1'de Noel masalı ziyareti

Mohrenplatz'da paten kayma
Okul duası
Noel tatili

Ocak
İlkokul kayakla atlama yarışması

4. sınıflar için ara rapor
Okul kaydı vesilesiyle ebeveyn 

gecesi
Öğrenimsel gelişim görüşmeleri

Şubat
Müşterek kış sporları günü
Okulda karnaval kutlaması

Ara karne
Karnaval tatili

Mart
Okul kaydı

Müşterek "okul sinema haftası" 
katılımı

Paskalya tatili

Nisan
2. sınıfa oryantasyon çalışmaları

VERA 3. sınıf

Mayıs
4. sınıf yükselme karnesi

Panktot tatili

Haziran
Spor festivali

Temmuz
Yaz sporları günü

Müşterek gezi günü
Okul duası/

yıl sonu karnesi
Yaz tatili

Ağustos
Yaz tatili



         

5 

 

Bavyera ilkokul sistemi 

Çocuklar ilkokula başladığında, oyun oynayarak öğrenmenin yerini sistematik öğrenmenin 

aldığı yeni bir yaşam evresi başlar. 

İlkokulun eğitim ve öğretim misyonu şunları içerir: 

1. Bilgi edinme 

2. Kişilik gelişimi 

3. Sosyal davranış biçimlerini destekleme 

4. Temel değerlerin edinimi 

5. İnisiyatif almayı ve bağımsız olmayı destekleme 

6. Motivasyonu ve istekliliği güçlendirme 

7. Kendi becerilerine güven duyma 

 

1. ila 4. sınıfları içeren ilkokula gitmek zorunludur ve tüm çocukların gittiği ilk okuldur. Burada 

yazılı dili öğrenir, temel matematik ve müzik eğitimi alır ve metodolojik yaklaşım şekillerine 

ilişkin ilk kavrayışları edinirler. 

 

Ders programı 

Ders 1. Sınıf  2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 
Almanca   6 6 

Matematik Temel ders  5 5 

Tarih ve coğrafya   3 4 

Sanat   1 1 

Müzik 16 16 2 2 

Spor 2 3 3 3 

Din / etik 2 2 3 3 

İngilizce -- -- 2 2 

El işi ve tasarım 1 2 2 2 

Esnek destek 2 1 1 1 

Toplam 23 24 28 29 
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Ders 

İlkokul dersleri, özellikle 1. sınıflar için birçok oyun öğesini içerir. Öğrenme, değişken 

organizasyon biçimlerinde gerçekleşir: 

 Sınıf dersi 

 Grup çalışması 

 Eşli ya da tek başına çalışma 

İdeal, öğretmen kontrollü derslerle çocukların kendileri belirlediği açık ders fazları arasında 

bir denge kurulmasıdır.  

İlkokulda derslerin büyük bir bölümü, en azından temel dersler veya ana dersler mümkün 

olduğunca sınıf öğretmeni tarafından verilir. Bu da ilkokul çağındaki çocukların sabit bir 

referans kişisi ihtiyacını karşılar ve çocukların öğrenim koşullarına bireysel bir şekilde 

yaklaşılmasını sağlar.  

Genelde bir öğretmen bir sınıfa iki öğretim yılı süresince girer, üçüncü yılda çocuklara yeni bir 

öğretmen tayin edilir.  

 

Notlar 

İlkokuldaki performans değerlendirmeleri bir yandan çocukların kazanılmış olan becerilerini 

kanıtlamaya yarar. Öte yandan öğretmenler açısından öğrenim sürecindeki müteakip 

adımları planlamak ve ebeveynlere verilecek tavsiyeler için temel teşkil eder. 

Düzenli aralıklarla her ders için doğrudan ders işleyişi üzerine yazılı, sözlü ve uygulamalı 

performans kanıtı sağlanır. 

Performans değerlendirmesinin türü, performans kanıtlarının sayısı, kapsamı, zorluk derecesi 

ve performans kanıtlarının ağırlıklaması ilgili sınıfın gerekliliklerine dayalıdır ve pedagojik 

sorumluluk sahibi öğretmen tarafından tasarlanarak uygulanır. 

  

Karne 

1. sınıfta karnelerde not yer almaz, bunun yerine sosyal davranışlar ile öğrenme ve çalışma 

davranışları ve münferit derslerdeki performans açıklanır. 

2. sınıftan itibaren rakamsal notlar verilir. Ayrıca karnede sosyal davranışlar ile öğrenme ve 

çalışma davranışlarının değerlendirmesi bulunur. 
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Öğrenimsel gelişim görüşmesi 

2014/15 öğretim yılından itibaren 1. ila 3. sınıflarda ara karnenin yerini öğrenimsel gelişim 

görüşmesi dokümantasyonu almıştır.  

Görüşme ocak ve şubat aylarında sınıf öğretmeni, veli ve çocuğun katılımıyla gerçekleştirilir. 

Bu görüşmede yanlış anlamalar ve belirsizlikler giderilebilir. Öğrenimsel gelişimin güçlü ve 

zayıf yönleri ele alınır, istişare edilir ve ilerleyen süreç için destek seçenekleri sunulur.  

Görüşmenin süresi 30 dakikayı geçmez. Sonunda, gelecekte öğrenmeyi birlikte daha da iyiye 

taşıyacak somut ve çocuğa uygun 1 ila 3 somut hedef üzerinde anlaşılır. 

  



 

8 

 

Kapsayıcılık 

Derslerin kapsayıcı olması tüm okulların görevidir. İlkokul, tüm çocukların ilk ve müşterek 

okuludur. Farklı yetenek ve ilgi alanlarının yanı sıra bireysel öğrenim ve destek ihtiyaçlarına 

sahip çocuklar için müşterek bir eğitim yuvasıdır.  

Burgrain İlkokulu bu farklılıkları dikkate alarak, kapsayıcılık ve işbirliği için çeşitli tedbirler 

uygular: 

Hiçbir çocuktan yapabileceğinden fazlası beklenmemeli ve öğrenim temposunu çocuğun 

kendisinin bulması önemlidir. 

Kapsayıcılığın parolası çok basittir: Hiç kimse her ne sebeple olursa olsun dışlanamaz. Tüm 

çocukların bütün etkinliklere katılabilmesi için ön koşullar sağlanmalıdır. 

Kapsayıcılığın amacı, özel eğitim ihtiyacı olan ve olmayan çocukların birlikte öğrenmesi ve 

okul yaşamını birlikte tasarlamasıdır.  

Dolayısıyla kapsayıcılık çok da şey içerir! Hepimiz aynı olsaydık, her şey sıkıcı olurdu.  

Bütün insanların benzersiz olması yaşama heyecan katar! 

 

Normal sınıflarda her bir çocuğun 

kapsanması  

Özel eğitim ihtiyacı olan ve olmayan çocuklar derslere birlikte katılır ve kendi kişisel 

yeteneklerine uygun bireysel desteği alır.  MSD (Mobiler Sonderpädagogischer Dienst des 

Förderzentrums Farchant) haftada bir kez özel ihtiyaç sahibi çocuklar için destek ve yardım 

hizmeti sunar. Bazı çocuklar ayrıca yaşam pratiği ve hareketlilik gibi konuların yanı sıra okulda 

geçirilen zamanla başa çıkmada sosyal ve duygusal hususlar bakımından okulun refakatinde 

bireysel olarak desteklenir.  

 

Partner sınıf 

2016/17 öğretim yılından bu yana, Burgrain müşterek okul bölgesinde Förderzentrum 

Farchant'tan (Farchant Destek Merkezi) bir sınıfla işbirliği içinde ortak bir okul yaşamı ve 

öğrenim programı yürürlüktedir.  

 



         

9 

 

Burgrain İlkokulu'nun dört altın 

kuralı 

Hepimiz kendimizi okula kabul edilmiş ve burada takdir görmüş hissetmek isteriz. Bunun için 

müşterek bir sorumlulukla huzur içinde bir arada yaşamaya katkıda bulunuruz. Bu yüzden, bir 

arada yaşamayı düzenleyen bazı kurallar üzerinde anlaştık ve bunları kurul bünyesinde 

karara bağladık: 

1. Rahat bir atmosfer bir arada yaşamayı kolaylaştırır 

Öğrenciler ve öğretmenler, adil ve saygılı muamele görme hakkına sahiptir! 

Herkes, sağlıklı ve fiziksel/zihinsel olarak zedelenmemiş olma hakkına sahiptir! 

 Hakaret, işten kaçma vs. yoktur 

 Dayak, aşağılama vs. yoktur 

 
2. Derste rahatsız edilmezsek daha kolay öğreniriz 

Tüm öğrenciler, rahatsız edilmeden öğrenim görme hakkına sahiptir! Tüm 

öğretmenler, rahatsız edilmeden ders verme hakkına sahiptir! 

 Konuşma ve sınıf kuralları 

 Herkes derse iyi hazırlandığından emin olur (ödev, çalışma malzemeleri, dakiklik 

vs.) 

 
3. Hepimiz teneffüslerde dinlenmek isteriz 

Herkes, eşyalarına hasar verilmemesi hakkına sahiptir. 

 Mala hasar verilmez 

 
4. Okulumuzda kendimizi rahat hissetmek isteriz 

 Karalama, zarar verme vs. yok 

 

Sorunları birlikte çözmeye çalışırız. Küçük sınıflar karşılıklı fikir alışverişini destekler. 
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Okul malzemeleri 

Her gün çantanda şunlar olmalıdır: 

 

Şunları içeren kalem kutusu: 

 Ucu açılmış kurşun kalemler 

 Kalemtıraş 

 Makas ve tutkal 

 Silgi 

 Boya kalemleri 

 Dolmakalem ve mümkünse mürekkep silgisi (2. 

sınıftan itibaren) 

 

Ödev defteri 

Ödev klasörü 

Atıştırmalık ve matara 

 

 

Sevgili Ebeveynler, 

Lütfen temizliğe ve özellikle de çocuklarınızın çantasının ve okul malzemelerinin eksiksiz 

olmasına dikkat edin. Bu konuda halen desteğinize ihtiyaçları var. Sadece sizin önem 

verdikleriniz çocuğunuz için de önemli olur. 

Müşterek çalışmalarımız için bu malzemelere her okul günü ihtiyacımız olur.  
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Ödevler 

Bizde her gün ödev verilir! 

Okul gününün sonunda ödevlerini dikkatlice not 

etmelisin.  

 

 

Sevgili Ebeveynler! 

Ödevler dersin sürdürülmesine/derinleştirilmesine yarar. Bu nedenle, çocuğunuzun 

ödevlerini düzgün bir şekilde yaptığından emin olmanız önemlidir. 

Ödevlerin eksiksiz yapıldığını daima kontrol edin.  

Maalesef kimi zaman ödevler hafızanın zayıflığına kurban gider. Bunun olmaması için 

çocuğunuzun bir ödev defteri olur. Lütfen çocuğunuzun bu defteri düzenli olarak kullanıp 

kullanmadığını ve her şeyi dikkatli ve düzgün bir şekilde yazıp yazmadığını kontrol edin. 

Ödevler her zaman ödev defterine yazılır. 

Ödevlerin eksik olması durumunda, çocuğun ailesi ve okulunun işbirliği içinde olduğunu 

hissetmesi için sizi düzenli olarak bilgilendiririz. 

Çocuğunuz ödevlerini kendi başına yapmada sık sık sorun yaşıyor veya çok zaman harcıyorsa 

lütfen öğretmeni bilgilendirin. 

Çocuğunuzun istisnai olarak ödevini yapamaması durumunda, lütfen bunu ertesi gün ödev 

defterinde yazılı olarak belirtin ve bu yazıyı imzalayarak onaylayın. Yapılamayan ödevin ertesi 

gün tamamlanması gerekir. 

Ödev defteri aynı zamanda iletişim defteri işlevi görür. Buraya çocuğunuz hakkında kişisel ve 

okula dair bilgiler yazılır. Önemli bildirimleri aldığınızdan emin olmak için bunları ödev 

defterinde imzalamanızı rica ediyoruz. 
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Hastalık veya devamsızlık durumunda ne 

yapmalı? 

Kendini iyi hissetmiyorsan ve gerçekten hastaysan, 

evde kalmak daha iyi olur. Böylece sağlığına 

gerçekten tekrar kavuşur ve kimseye gereksiz yere 

bulaştırmazsın. Ödevlerini ve okulda o gün 

yaptıklarımızı bir sınıf arkadaşın evine 

getirecektir! 

 

Sevgili Ebeveynler! 

Lütfen çocuğunuzun alerjisi veya belirli gıdalara duyarlılığı olup olmadığını bize bildirin. 

Çocuğunuz ders esnasında rahatsızlanırsa, derhal sizi ararız. 

Yazılı bir doktor talimatı olmadığı sürece okulda öğretmenlerce ilaç verilmez. 

Çocuğunuz hastalanırsa, okulu mümkün olduğunca erken arayın ve çocuğunuzun hastalığını 

bildirin.  

Hastalık nedeniyle üç günden uzun süren devamsızlıklarsa, çocuğunuzun okula tekrar 

başladığı ilk gün bir doktor raporu sunulmalıdır. 

Mazeret ve doktor raporları öğretmene teslim edilmelidir. 

Kıymetli ders sürelerinin çok fazla kaçırılmaması için mazeretlerinizi güvenilir bir şekilde ve 

zamanında iletmeye dikkat edin. 

Okul muafiyetleri sadece okul idaresi tarafından düzenlenebilir ve onaylanabilir.  

Bunlar için lütfen zamanında, yazılı ve sadece önemli gerekçelerle birlikte başvuruda 

bulunun! 

Başvuru şablonunu ve mazeret formunu web sitemizin "İndirmeler" bölümünde de 

bulabilirsiniz. 
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Sorunlar 

Herhangi bir sorunun olursa ne yapman gerekir? 

Kimi zaman okuldaki işler beklediğin gibi gitmez.  

Böyle bir durumda kime başvurabileceğini bilmen önemlidir. 

Sınıf arkadaşlarınla ilgili sorunlar: Öğretmenine veya okulun 

gençlerle sosyal 

çalışma görevlisine 

başvur! 

Öğretmeninle ilgili sorunlar:  Ebeveynlerine başvur! 

Okul yoluyla ilgili sorunlar: Öğretmenine veya okulun 

gençlerle sosyal 

çalışma görevlisine 

başvur! 

Teneffüslerle ilgili sorunlar: Teneffüs nöbetçisine 

başvur! 

Ödevlerinle ilgili sorunlar: Öğretmenine başvur! 

Sevgili Ebeveynler! 

Ebeveyn etkinliklerine düzenli bir şekilde katılmanızı diliyoruz. 

Çocuğunuzun okulla ilgili bir sorun yaşaması her zaman mümkündür. En iyisi, çocuğunuzun 

bu sorunu kendi başına aşabilmesidir. Ama kimi zaman öğrencilerimizin yardıma ihtiyacı olur. 

Bu durumda kiminle iletişime geçebileceğinizi ve geçmeniz gerektiğini bilmeniz de önemlidir. 

İlgili kişiyle görüşme 

Öğretmenle görüşme: Kendisi size yardımcı olur veya en iyi kiminle iletişim kurmanız 

gerektiğini size söyler. 

Gençlerle sosyal çalışma görevlimiz Bay Wörle 

Okul idaresiyle görüşme 

Derslere hazırlandığımız için dersler başlamadan önce ebeveyn görüşmesi yapılması 

planlanmamıştır. Bir görüşme yapmak isterseniz, size vakit ayırabilmemiz için önceden 

bildirmenizi rica ederiz. 
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Okullarda gençlerle sosyal çalışma - 

JaS 

Gençlerle sosyal çalışma, Burgrain İlkokulu'nda yaşanan kişisel, okulla ya da evle ilgili 

sorunlar için destek sunar. Gençlerle sosyal çalışma, çocukların sosyal ve duygusal 

yetkinliklerini güçlendirmeye yardımcı olur ve entegrasyon, göç ve dahil olma süreçlerine 

eşlik eder.  

 

Amaç nedir?  

Okullarda gençlerle sosyal çalışma, özellikle sosyal olarak dezavantajlı ve kişisel zorluklara 

sahip öğrencilerin kişilik gelişimine destek ve yardım sunmayı amaçlar. Bu da onların sahip 

olacağı katılım fırsatlarını artırır ve okul hayatına sorumluluk bilinciyle entegrasyonlarının 

gerçekleşmesini sağlar.   

 

JaS tarafından sunulan somut hizmetler 

nelerdir?  

Gençlerle sosyal çalışma, öğrenciler arasında ya da öğretmenlerle yaşanan anlaşmazlıklarda 

aracı olur ve kriz durumlarını destekler. Gençlerle sosyal çalışma kapsamında önleyici 

hizmetler ve mobbing, şiddet ve sosyal davranış gibi konular ele alınır. JaS aynı zamanda 

ebeveynler için örn. okul korkusu, okuldan kaçınma ve ev içi çatışma ya da kriz gibi konularda 

irtibat kişisidir.   

 

Danışmanlık nasıl gerçekleşir?  

Öğrenciler için danışmanlık hizmeti sunmak JaS'nin en önemli görevidir ve örn. birebir 

danışmanlık, grup çalışması, kriz görüşmesi, uzlaştırma ve ebeveyn görüşmesi gibi farklı 

bağlamlarda gerçekleşebilir.  

  

JaS… Benjamin Wörle 

Sosyal pedagog (B.A.)  

…erişimi kolay, gönüllü ve ücretsizdir             Burgfeldstraße 27  

…ister okulda, ister      82467 GAP, Burgrain adresinde  

…sır saklama yükümlülüğüne tabidir   Tel.: 0 88 21 / 910-3920  

         jugendsozialarbeit@grundschule-burgrain.de  
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Ebeveyn kurulu 

Okulumuzun ebeveyn kurulu okul yaşamının başarısına katkıda bulunur.  

Yükümlülük üstlenen ebeveyn kurulumuz oturumlar halinde yılda birkaç kez toplanır ve etkili 

okul etkinlikleri organize eder. 

Bir konuda artık tek başına ilerleme sağlayamayacağınızı düşünüyorsanız, üyelerle dilediğiniz 

zaman iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

Sınıf ebeveyn sözcüsü 

Öğretim yılının başında ilk sınıf ebeveynleri gecesinde her zaman iki sınıf ebeveyn sözcüsü 

seçilir. Bu makam için ilgi duymanız ve seçime katılmanız bizi mutlu edecektir.  Göreviniz, 

sınıfınızdaki ebeveynler ile ebeveyn kurulu ve öğretmen arasında aracı olmaktır. 

Burada elbette iş yükünüz mümkün olduğunca az tutularak size daha az zahmet yüklemeye 

gayret gösterilir. Yani sadece biraz cesaret! 

Ebeveyn yükümlülükleri çok eğlenceli olabiliyor! 
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Toplama 

Öğretim yılı boyunca öğretmenlerinden sık sık şu 

cümleyi duyacaksın: 

"Bir sonraki ders yanınızda getirin!" 

Bunlar evde imzalatman gereken öğrenim hedefi 

kontrolleri, ebeveynlerin için duyurular veya para 

meblağları olabilir. 

Tüm bunları öğretmenin tarafından belirtilen tarihte 

güvenli bir şekilde yanında getirmen gerçekten 

önemlidir. 

 

 

Sevgili Ebeveynler! 

Okul çalışmalarının, duyuru kağıtlarının, bilgilendirmelerin ve para meblağlarının toplanması 

maalesef çok kıymetli ders saatlerine mal olmaktadır. 

Bu yüzden sizden yardımınızı rica ediyoruz: Okula giderken çocuğunuzun yanına imzalanmış 

evrakları ve olası para meblağlarını mümkün olan en kısa sürede verin. 

Çocuğunuzla, bu tür şeyleri güvenli bir şekilde halletmenin önemi ve tüm sınıfın zamanında 

yapılacak dönüşlerden fayda sağlayacağı üzerine konuşun. 
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Okul ekibi ve önemli telefon 

numaraları 

Okul idaresi Verena Romund, vekil Okul 
Müdürü 
Temsilci: Tanja Knab, Lin 

Randevular önceden 
görüşülerek belirlenir 
Başvurular sekterliğe 
yapılabilir 

Sekreterlik Katrin Strobel, VAe Erişilebilirlik:   
Pazartesi:    Saat 7:30 ila 
11:00 
Salı:  Saat 9:00 ila 12:15 
Cuma:     Saat 7:30 ila 11:45 
 
Tel.: 08821/910 3900 

Okul danışmanlığı Anja Anacker, BLin Başvurular sekterliğe 
yapılabilir 

   
Öğretmenler  Görüşme saatlerini 

sekreterlikten 
öğrenebilirsiniz 

1. sınıf Verena Romund, vekil Okul 
Müdürü 

 

2. sınıf Tanja Knab, Lin  
3. sınıf Sabine Bayerl, Lin  
4. sınıf Anna Brunnenträger, Lin  
     
WG Monika Schöber, FLin  
     
Rel.r/k Anna Brunnenträger  
Rel.ev Florian Bracker, Papaz  
     
Mobile Reserve Silke Eich, Lin  
Yardımcı öğretmen Nina Limberg, Lin  
Yardımcı öğretmen Natalie Unholtz, Lin  
Yardımcı öğretmen Brit A.-Rauschenbach, Lin  

Önemli telefon numaralası  

Polis/acil çağrı  110 Çocuk ve gençlik 
hattı 

 116 111 

İtfaiye/kurtarma 
hizmeti 

 112 Çocuk, gençlik ve 
aile desteği 

 943 48 40 
 

Bayern zehir 
danışma hattı 

 089/ 19240   
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Yayınlayan: Garmisch-Partenkirchen, Burgrain İlkokulu 

İçerik için mesuliyet kabul edilmez. 

Son güncelleme: Temmuz 2020 

 

Destekleri için teşekkür ederiz: 

  
  


