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Kaymakamın selamlama metni

Çok değerli veliler ve öğretmenler!

Bölgesel Eğitim Bürosunun ve Belediye Entegrasyon Merkezinin 
aşağıdaki sayfalarda ilkokulların 4. sınıflarından ortaöğrenim I'in orta 
dereceli okullarına geçişle ilgili önemli bilgiler vermesinden memnuniyet 
duyuyorum. Bu sayede Hochsauerlandkreis'ta yerel okul tekliflerinin 
sunulduğu tüm orta dereceli okul türlerine ilişkin kapsamlı bir genel 
bakış elde edersiniz. Bunun yanı sıra ilkokuldan (ilköğrenim) ve orta 
dereceli okullara (ortaöğrenim) geçiş aşamasında iletişim adresleri ve 
diğer kurumlarla ilgili bilgiler listelenmiştir.

Kaymakam olarak bu projenin koruyuculuğunu memnuniyetle üstlendim. Birçok yabancı dile çevirisi tüm 
ilgi duyanlar için öğrenim aşamaları, okul türleri ve okul teklifleri hakkındaki bilgilere erişimi garanti eder.

4. sınıftan sonra okul seçiminin çocukların ve gençlerin sonraki eğitimsel ve mesleki gelişim yolunda 
önemli bir etkisi vardır. Ortaöğrenim I'e geçişte öğretmenler ve veliler büyük bir sorumluluk taşımaktadır, 
çünkü bu noktada eğitim yolu birçok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle sosyal statüsünden ve 
kökeninden bağımsız olarak eğitim eşitliği kapsamında çocukların ve velilerin desteklenmesine en büyük 
önceliği veriyorum. Gençlerin en uygun ve başarılı bir okul kariyeri için tam uygun olan okul seçimini 
yapmalarını sağlamak ve okul türünü değiştirmekten veya sınıf tekrarından kaçınmak önemlidir.

Hochsauerlandkreis çeşitliliği bol bir eğitim bölgesidir. En iyi şekilde okul eğitimine, mesleki eğitime ve 
üniversite tahsiline hazırlamayı yasal yükümlülüklerimizin haricinde olarak görev ediniyoruz.

Bunun için bu kılavuz önemli bir geçiş aşamasında pratiğe yakın yardım sunar.

Meschede, Ekim 2020

Selamlarımla

Dr. Karl Schneider

Kaymakam



Okul idaresinin selamlama metni

Sevgili veliler ve eğitim sorumluları,

Bu eğitim öğretim yılının sonunda çocuğunuzun ilkokul dönemi sona 
erer. Ebeveyn ve eğitim sorumlusu olarak çocuğunuzun devam 
edecek okul kariyeri için önemli bir karar alma sorumluluğunu 
taşıyorsunuz.

Belirli bir orta dereceli okula karar aşamasındayken çocuğunuzun 
öğretmenleri tavsiyeleriyle ilk iletişim partneri olarak yanınızda 
olacaktır. Bu nedenle çocuğunuzu en iyi tanıyan öğretmenlerle 
kişisel danışmanlık görüşmesi fırsatından yararlanın.

İlkokul çocuğunuzu ilk günden tanır ve başarısını, bunun yanı 
sıra çalışma ve sosyal davranışlarını tüm yönleriyle en iyi şekilde 
değerlendirebilir.

Bir orta dereceli okula karar verirken söz konusu okulun hedeflerini ve ağırlık noktalarını da dikkate 
almalısınız. Bunun için tüm orta dereceli okullar tarafından bilgilendirme materyalleri ve ayrıca 
bilgilendirme etkinlikleri sunulmaktadır. Okul teklifleri hakkında en iyi şekilde bilgi edinmek için "yerinde" 
sunulan bu imkanlardan yararlanın.

Bu broşür, Hochsauerlandkreis bölgesindeki tüm orta dereceli okullara ait eğitim teklifleri hakkında 
sizi bilgilendirmektedir. Bunun dışında kayıt süreci ve her okula ait bilgilendirme etkinlikleri ile ilgili tüm 
güncel tarihler listelenmiştir.

Bununla birlikte bu broşür, karar aşamasında büyük önem taşıyan tüm gerekli bilgilere kapsamlı bir 
genel bakış sunar.

Başarılı bir geçiş için en iyi dileklerimizle

  
 Martina Nolte (Eğitim Ofisi) Jochen Müller (Okul Aile Birliği)



Sevgili çocuklar,

yakında bir orta dereceli okula geçiş yapmak 
üzeresiniz. Heyecan verici bir zaman, ama aynı 
zamanda korona nedeniyle değişken ve sıra 
dışı bir zaman.

Okulda öğretmenleriniz size ilkokuldan sonra 
nasıl devam edileceğini açıklar ve ayrıca evde 
mutlaka hangi orta dereceli okulun size en uy-
gun olacağı hakkında konuşursunuz.

Yaşı büyük kardeşlerden, arkadaşlardan veya 
diğer çocuklardan hangi okula geçtiklerini ve 
bazılarını da adıyla mutlaka biliyorsunuzdur. Fakat her okulun arkasında aslında ne saklı? Üst düzey 
ortaokul (Realschule) ve ortaokul (Sekundarschule) arasındaki fark nedir? Bir akademik lisede (Gymna-
sium) ve bir alt düzey ortaokulda (Hauptschule) ne yapılır?

Bu broşürle bölgedeki okulları tanımanızda size ve velilerinize yardımcı olmak istiyoruz. Sizin için her 
okulda hangi branşlarda ders verdiğini, hangi okulların en uzun ara verdiklerini ve öğleden sonraki dö-
nemde hangi ek seçeneklerin mevcut olduğunu bilmek sizin için kesinlikle çok ilginç olacaktır. Belki de 
ilginizi çeken çalışma grupları vardır?

Okul sayfalarını okurken ve gezinirken iyi eğlenceler.

Sevgili veliler ve eğitim sorumluları,

Bu broşürle doğru öğrenim aşamasını ve bu temel-
de çocuğunuz için doğru okulu bulmanız konusunda 
sizin bir derece yanınızda bulunmak ve size destek 
olmak istiyoruz.

Çocuğunuz söz konusu olduğunda uzman sizsi-
niz. Çocuğunuzun hangi güçlü ve zayıf yanlarının 
olduğunu, belirli durumlarda nasıl hareket ettiğini, 
görevleri ne derece kendi başına üstlendiğini, 
ev ödevlerini nasıl hallettiğini, başarılarla ve de 
başarısızlıklarla nasıl başa çıktıklarını, hangi hobileri 
ve yetenekleri beraberinde getirdiklerini bilirsiniz.

Çocuğunuza tüm ilkokul dönemi boyunca eşlik etmiş ve gözlemlemiş olan öğretmenler, örn. bir sınıf 
gibi bir topluluk içerisinde öğrenme ve sosyal davranış söz konusu olduğunda uzmandır. Öğretmenlerin 
çocuğunuzu gözlemlemek için bol zamanları vardı. Gelişmeleri tespit etti ve bilgi topladılar. Şimdi 
çocuğunuz için başarı vadeden bireysel öğrenim aşaması hakkında mümkün olduğunca uygun bir tav-
siyede bulunmak görevleridir.

Veliler olarak çocuğunuzun okul kariyerine dair değerlendirmeleriniz, notların yanı sıra kişisel tecrübe-
lere ve değerlere yönelik yönelime ve çocuğunuzun sonraki gelişimi ve geleceği ile ilgili öngörülerinize 
ve dileklerinize dayanmaktadır.



İlkokuldan orta dereceli okula geçişte doğru kararı almak basit bir görev değildir.

Bu nedenle en uygun kararı alma adına veliler olarak öğretmenlerle tecrübelerinize dayanan bilgileri bir 
araya getirmeniz bir o kadar önemlidir.

Bu broşürle size bir yandan farklı öğrenim aşamaları hakkında bilgi vermek ve diğer yandan da bölgede-
ki okulları tanıma imkanı sunmak istiyoruz. Ayrıca burada kariyer girişimi ile birlikte korkunuzu gidermek 
istiyoruz, öğrenim aşamasını ve istediğiniz okul formatını seçerken telafisi mümkün olmayan bir hata 
yapabilirsiniz.

Günümüzde çocukların önünde birçok yol açıktır. Hem akademik lise hem de akademik lise dışındaki 
eğitim yolları iyi mesleki perspektifler sunar. Artık eğitimde çıkmaz yollar yoktur, ancak yalnızca mümkün 
olan en kapsamlı bilgiye sahipse gelecekle ilgili iyi düşünülmüş ve gerekçelere dayanan kararlar alabilir.

Hochsauerlandkreis eğitim bölgesi sorumluları, kökeninden ve sosyal arka planından bağımsız olarak 
her çocuğun eşit ve mümkün olan en iyi eğitim fırsatlarına ve mesleki fırsatlara sahip olmasını ister.

Göçmenlik geçmişine sahip insanların bilgilendirilmesi Belediye Entegrasyon Merkezinin ana görevle-
rinden biridir. Eğitim ve entegrasyon birbiriyle yakından bağlantılı olduğundan, bu broşür üzerinde Hoch-
sauerlandkreis Bölgesel Eğitim Bürosu ve Belediye Entegrasyon Merkezi de yakından ortak çalışma 
yürütmektedir. Dil engellerinin aşılmasıyla velilerin ve çocuklarının kapsamlı bilgi edinme imkanına sahip 
olmaları amaçlanmaktadır, bu nedenle bu broşür birden çok dilde mevcuttur.

Bununla fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

 Bölgesel Eğitim Bürosu için Belediye Entegrasyon Merkezi için

  

  
 Nina Gregori Sabrina Borgstedt
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Futbol sahasında perşembe öğleden sonrası

Arkadaşlar Jan, Selina, Nasrin und Alexej randevulaştılar. Bu arada okullar hakkında da konuşuyorlar. 
Selina ve Jan 5. sınıftalar, Nasrin ve Alexej ilkokulda 4. sınıfa gidiyor.

Selina:

 Bir yıldan beri alt düzey ortaokuldayım (Hauptschule). Sınıf öğretmenim çok iyi ve 
bize birçok branşta ders veriyor. Onun dersine doğru yazma atölyesine gitmeyi ter-
cih ediyorum, burada küçük gruplar halinde çalışıyoruz ve artık çok az hatayla çok 
daha iyi yazabiliyorum! Burada her şeyin ilkokuldaki kadar hızlı ilerlememesini iyi 
buluyorum.

Nasrin:

 Benim için burada ilkokulda her şey çok yavaş. Ev ödevlerini de her zaman çabu-
cak bitiriyorum. Önümüzdeki yıl akademik liseye (Gymnasium) gidecek olmamdan 
dolayı mutluyum!

Jan:

 Ortaokul (Sekundarschule) gerçekten hoşuma gidiyor! Burada tamamen kendimiz 
seçebiliyoruz! Selina, biz de senin gibi örneğin doğru yazma alanında Almanca 
destek dersi alabiliyoruz. Ama bu saatte başka bir gruba katılıyorum ve matematik 
alıştırması yapıyorum, çünkü her zaman her şeyi çabuk anlayamıyorum. 7. sınıfta 
matematik temel kursuna geçiş yapabilirim, orada biraz daha kolay. Ama İngilizcede 
mutlaka ileri kurs istiyorum, çünkü bu alanda çok iyiyim!

Alexej:  
 
İngilizce hiç benim işim değil. Gerçi tüm derslerde notlarım iyi, ama sürekli 
öğrenmeye ve birçok ev ödevine hiç hevesim yok, futbol için de zamanım olsun 
istiyorum! Önümüzdeki yıl üst düzey ortaokula (Realschule) gitmek istiyorum, gerçi 
orada da bir şeyler yapmam gerek, ama akademik liseye (Gymnasium) göre daha 
yavaş ilerliyor ve daha sonra bir iş için önemli olacak birçok pratik şey yapılıyor. 
7. sınıftan itibaren doğa bilimleri ağırlıklı ders seçmek istiyorum. Kimya tamamen 
harika! Notlarım yeterince iyi olursa belki akademik liseye (Gymnasium) giderim.
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Selina:

 Seçmeli kurslar olarak adlandırılan branşları kendimiz de seçebiliriz. Öğrenci ga-
zetesinde veya teknik konularda yer almak istiyorum. Erkek kardeşim geçtiğimiz yıl 
teknik seçimi yaptı ve testere ve delici matkap kullanarak ahşaptan harika şeyler 
yaptı.

Jan:

 Kulağa harika geliyor! Çalışma grubu olarak bir öğrenci gazetemiz var ve 7. sınıftan 
itibaren seçmeli kursları da seçebiliriz. İngilizceyi de iyi bildiğimden İspanyolca 
öğrenmek istiyorum. Ya da müzik ve sanat alanında bir şeyler seçebilirim, bu alan-
larda harika projeler yapılabilir.

Nasrin:

 7. sınıfta Latince ve ardından 9. sınıfta Fransızca seçmek istiyorum. Her şey yo-
lunda giderse, akademik lisemde (Gymnasium) hatta üst sınıfta da İspanyolca 
öğrenebilirim! Ablam ama bunu yapmadı, önce Fransızca aldı sonra bilgi işlem. 
Ben de bir çalışma grubuna katılmak isterim. Spor ya da okul bahçesi grubuna. 
Mutlaka hareketli bir şey!

Alexej:

 Hareket kulağa hoş geliyor!

 Sonunda oyuna devam etmemize izin verin!

"Okullar ekip halinde"

Kuzey Ren-Vestfalya Okul ve İleri Eğitim Bakanlığı ile iş birliği halinde bir RuhrFutur GmbH projesi

https://www.youtube.com/channel/UCICtFa1DAOLwmmgA4aqx8Cg/videos?view_as=subscriber
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Çocuğum için doğru okulu nasıl bulurum?

Mevcut bilgiler "Kuzey Ren-Vestfalya'da ortaöğrenim I. Veliler için bilgiler" yanına dayanmaktadır. En 
önemli bakış açıları burada özetlenmiştir. İlgi duyarsanız ayrıntılı sürümü bu linkte bulabilirsiniz: https://
www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen

İlkokul döneminden sonra önemli bir karar zamanı gelir. Çocuğum hangi okula gitmeli? En iyi nerede 
yükselir ve yeteneklerini geliştirebilir?

Çocuğunuzu en iyi siz tanırsınız ve her gün gözlemlersiniz. Öğrenmeyi sever mi? Hızlı öğrenir mi? Uzun 
süre konsantre olabilir mi? Ev ödevlerini yardım olmadan mı yapar yoksa desteğe çok ihtiyaç duyar mı? 
Bu bilgiler yeni okul seçimi için önemlidir.

4. sınıfın ilk karnesi alındığında ilkokul bir okul türü önerir, ancak bu öneri bağlayıcı değildir. Ama 
öğretmenler çocuğunuza yıllar boyunca eşlik etmiştir. Ayrıca orta dereceli okulların gereksinimlerini bi-
lirler. Okul gündelik yaşamında, ilkokulda verilen tavsiyelerin esasen çocuğunuza uygun olduğu görülür.

İlkokulda verilen tavsiyeyi kabul etmiyorsanız istenilen orta dereceli okulla bir görüşme randevusu ay-
arlayabilirsiniz. Öğretmenlerin yaptıkları bilgilendirmeleri ciddiye alın ve çocuğunuz için en iyi olanı bir-
likte bulmaya çalışın. Muhtemel alternatiflere ve diğer okul türlerine açık olun. Almanya'da başarılı bir 
geleceğe açılan birçok yol vardır.

Aşağıda yer alan grafikten ortak ilkokul döneminden sonra ortaöğrenim I'in başladığını görürsünüz. Bu 
ortaöğrenim esasen 10. sınıftan sonra tamamlanır (akademik lisede (Gymnasium) 9. sınıf) ve okul tür-
üne göre öğrenciler mesleki eğitime başlayabilecekleri ilk okul mezuniyetlerini alırlar. Çok yüksek başarı 
gösterildiğinde ardından bir akademik lisede (Gymnasium), bir karma okulda (Gesamtschule) veya bir 
meslek kolejinde (Berufskolleg) ortaöğrenim II'ye gidilebilir.

Destek okulları özel bir rol üstlenmektedir, ilgili bölümde bu okul türü hakkında ayrıntılı açıklama 
yapılacaktır.

Quelle: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen
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Alt düzey ortaokul (Hauptschule)
Genel bir eğitim sunar ve mesleki eğitime hazırlar. Almanca ve matematik alanında temel bilgiler özellik-
le önemlidir ve teşvik edilir. Ders tamamen uygulamaya yakın olacak şekilde tasarlanmıştır ve gelecek-
teki mesleğe hazırlar. Öğrenciler, örneğin 8-10. sınıflarda uzun süreli stajla iş dünyasını tanır ve meslek 
seçiminde çok yardım alır.

Başarıya göre 7. sınıftan itibaren temel kurslarda ve ileri kurslarda matematik ve İngilizce öğretilir. 
Öğrenciler 7. sınıftan itibaren kendileri de doğa bilimleri, ekonomi ve iş dünyası, bilgi işlem, sanat ve 
müzik branşlarına ait ağırlık noktalarını seçebilir.

Diplomalar:
 - 9. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması

 - 10. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması

 - 10. sınıftan sonra ortaokul diploması (teknik meslek okulu diploması (Fachoberschulreife))

B tipi 10. sınıf başarıyla tamamlandığında öğrenci teknik meslek okulu diploması (Fachoberschulreife) 
alır. Tüm başarılar en azından geçer not seviyesindeyse, ardından akademik lisedeki (Gymnasium) bir 
üst sınıfa, bir karma okula (Gesamtschule) veya bir meslek kolejine (Berufkolleg) geçiş yapabilirsiniz.

Üst düzey ortaokul (Realschule)
Kapsamlı genel bir eğitim sunar ve pratik beceri ve bilgiyi teşvik eder. Derste mesleki hazırlığa büyük 
önem verilir. 7. sınıftan itibaren öğrenciler kendi ağırlık noktalarını belirleyebilir ve

 - ikinci bir yabancı dil

 - veya bir doğa bilimleri ağırlık noktası

 - veya bir sosyal bilimler ağırlık noktası

 - veya bir ekonomi ağırlık noktası

 - veya bir sanat ağırlık noktası arasında seçim yapabilirler.

Bu ağırlık noktaları mesleki bir akademik lisede (Gymnasium) derinleştirilebilir ve gelecekteki mesleki 
oryantasyon için ilk dayanak noktalarını oluşturur. Üst düzey ortaokullar (Realschule), stajlarla ve diğer 
okul türlerine yönelik ziyaretlerle öğrencileri meslek seçiminde ayrıca destekler.

Diplomalar:
 - 9. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması (Hauptschulabschluss) eşdeğer bir diploma

 - 10. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması (Hauptschulabschluss) eşdeğer bir diploma

 - 10. sınıftan sonra ortaokul diploması (teknik meslek okulu diploması (Fachoberschulreife))

En azından geçer not seviyesindeki başarılarda çocuğunuz 10. sınıftan sonra teknik meslek okulu 
diploması (Fachoberschulreife) ile bir akademik liseye (Gymnasium), bir karma okula (Gesamtschule) 
veya bir meslek kolejine (Berufskolleg) geçiş yapabilir. Notlar çok iyi olduğunda ve birbirini takip eden 
en az dört eğitim öğretim yılı boyunca bir ikinci dil dersine katılım sağlandığında akademik lise üst 
sınıflarının kalifikasyon aşamasına doğrudan geçiş mümkündür.

Akademik lise (Gymnasium)
Ayrıntılı genel bir eğitim sunar ve mesleki eğitime, ancak öncelikli olarak üniversite eğitimine hazırlar. 
Derste öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünmeye teşvik edilmesinin amaçlandığı karmaşık problemler 
ele alınır. Başarılı 9 eğitim öğretim yılından (G9) sonra esasen üniversite öğrenimi hakkı veren lise me-
zuniyeti (Abitur) elde edilir. Bazı akademik liseler 8 yıl (G8) sonra da lise mezuniyeti verir. Genel olarak 
akademik lise yüksek bir öğrenme isteği ve bağımsız çalışma gerektirir.

Tüm öğrenciler 7. sınıftan itibaren ikinci bir yabancı dil öğrenmek zorundadır ve 9. sınıftan itibaren kendi 
ağırlık noktalarını seçebilirler. Üçüncü bir yabancı dil öğrenebilirler, bilgi işlem veya daha önceki ders 
alanlarından birinde uzmanlaşabilirler.



10

Akademik lise (Gymnasium), öğrencilerin iş dünyasındaki çeşitli alanları tanıdığı ve üniversitelerle ve 
yüksekokullarla bağlantı kurabileceği mesleki seçim programları sunar.

Diplomalar:
 - 9. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması (Hauptschulabschluss) eşdeğer bir diploma

 - 10. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması (Hauptschulabschluss) eşdeğer bir diploma

 - 10. sınıftan sonra ortaokul diploması (teknik meslek okulu diploması (Fachoberschulreife))

 - Teknik yüksekokulu diploması (Fachhochschulreife) (okul bölümü)

 - Lise mezuniyeti (Abitur)

Sekundarschule (Ortaokul)
5. - 10. sınıfları kapsar. Öğrenciler bu arada mesleki eğitime veya lise mezuniyetine (Abitur) hazırlanır.

Entegre ve kısmi entegre ortaokulda (Sekundarschule) iki gerekli alanda ders yapılmaktadır: 7. sınıfta 
İngilizce ve matematik, 8. veya 9. sınıftan itibaren Almanca ve 9. sınıftan itibaren doğa bilimleri. Entegre 
formatta bu, sınıf bağlamında iç farklılaştırma yoluyla sağlanır, kısmi entegre formatta temel kurslar ve 
ileri kurslar açılır. Öğrenciler daima üst sınıfa geçirilir, ancak velilerin isteği üzerine sınıf tekrarı müm-
kündür.

İş birliğine dayalı ortaokulda (Sekundarschule) öğrenciler 7. sınıftan itibaren üç farklı öğrenim aşamasında 
(alt düzey ortaokul (Hauptschule), üst düzey ortaokul (Realschule), akademik lise (Gymnasium)) ders 
görür. Ders, bu okul türlerine ait ders planlarına dayanmaktadır.

7. sınıftan itibaren kendi ağırlık noktalarını belirleyebilirler. Seçmeli ders; ikinci bir yabancı dilden, ekono-
mi ve iş dünyası alanına yönelik seçeneklerden, doğa bilimlerinden, toplum bilimlerinden ve sanat-mü-
zik alanından oluşur. İkinci yabancı dil akademik lise öğrenim aşamasına katılmak isteyen herkes için 
zorunludur. Başka bir yabancı dil 9. sınıfta öğrenilebilir.

Her ortaokul (Sekundarschule), bir akademik liseyle (Gymnasium), bir karma okulla (Gesamtschule) 
veya bir meslek kolejiyle (Berufskolleg) ile iş birliği partneridir. Burada sürekli olarak geçerli notla teknik 
meslek okulu diploması (Fachoberschulreife) alındığında öğrenciler ortaöğrenim II'ye gidebilirler.

Diplomalar:
 - 9. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması (Hauptschulabschluss) eşdeğer bir diploma

 - 10. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması (Hauptschulabschluss) eşdeğer bir diploma

 - 10. sınıftan sonra ortaokul diploması (teknik meslek okulu diploması (Fachoberschulreife))

Karma okul (Gesamtschule)
Şimdiye kadar Hochsauerlandkreis'ta bulunmamaktadır. Ortaokul (Sekundarschule), benzeri tek bir okul 
bünyesinde çeşitli öğrenim aşamaları sunmaktadır.

Diplomalar:

 - 9. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması (Hauptschulabschluss) eşdeğer bir diploma

 - 10. sınıftan sonra alt düzey ortaokul diploması (Hauptschulabschluss) eşdeğer bir diploma

 - 10. sınıftan sonra ortaokul diploması (teknik meslek okulu diploması (Fachoberschulreife))

İyi ve çok iyi düzeydeki performanslar lise mezuniyeti (Abitur) elde edilebilecek ortaöğrenim II'ye devam 
etme hakkı verir.
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Destek okulu (Förderschule)
Bir çocuğun özel pedagojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edildiğinde, bir destek okulunda (Förderschu-
le) veya başka bir okul formatında öğrenebilir. Yeni destek ağırlık noktası vardır:

 - Öğrenme

 - Dil

 - Duygusal ve sosyal gelişim

 - Görme

 - Duyma ve iletişim

 - Zihinsel gelişim

 - Bedensel ve motor gelişimi

Esasen bu öğrenim aşaması üzerinden de gerektiğinde okul değişimi ile bağlantılı olarak diploma almak 
mümkündür. Burada "aynı hedefe yönelik" ve "farklı hedefe yönelik" öğrenciler olarak farklılık vardır. İlk 
gruba ders planlarına göre ders verilir ve uygun bir diploma alırlar. İkinci grup genel okulların gereksi-
nimlerini esas alan bireysel destek planları alır.
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Mesleki kariyer burada başarıyla başlar!  
Nasıl olduğunu gösteriyoruz. 
Okuldan mesleğe geçişte danışmanlık hizmetlerine ilişkin merkezi bilgi portalı. 

 
Bir orta dereceli okula geçiş, bir çocuğun eğitim yolundaki ilk önemli geçiş noktasıdır. Hellweg-Sauerland 
eğitim konsensüsü olarak veliler ve önemli tavsiye verenler olarak size bölgesel eğitim ve iş piyasasındaki 
çeşitli olanaklara dair genel bir bakış sunmak istiyoruz. Ağdaki ortak uzmanlığımız ve meslekler, yüksek 
öğrenim dalları ve ileri eğitim bilgilerimizle, en geç mesleki oryantasyon esnasında yanınızda yer alırız ve 
burada Hochsauerlandkreis'da size geleceğin perspektiflerini ve kariyer yollarını gösteririz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KH kariyer çemberi 
KH kariyer çemberi mezuniyet sonrası mesleki pratiğe 
açılan çeşitli yolları basit ve anlaşılır bir şekilde 
göstermektedir. Renkli tasarım, uygulama ilişkisinin 
seviyesine göre düzenlenmektedir. Burada, örneğin lise 
mezuniyeti (Abitur) olmadan üniversite eğitimine 
başlayabilme ya da daha yüksek bir mesleki eğitim 
sayesinde tamamlanmış bir üniversite eğitimiyle eşit DQR 
(Alman kalifikasyon çerçevesi) seviyesine ulaşma imkanı 
da gösterilmektedir. 

www.karriere-hier.de 
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Bu ve bölgedeki 
diğer heyecan verici 
mesleki gelişimleri internet  
sayfasında bulabilirsiniz. 

Okul (sonrası) eğitim yolları ve kariyer başlangıçları günümüzde daha karmaşık ve şeffaftır, bu nedenle iyi 
ve ayrıntılı bilgi edinmeye değer. Bu arada ilgi alanlarına, yeteneklere ve becerilere göre seçim 
yapabileceğiniz çeşitli pratiğe yakın veya teori geliştirici yollar vardır. 

Her okul mezuniyetine yönelik olarak daima çeşitli geçiş imkanları sunuyoruz. Hem akademik lise hem de 
akademik lise dışındaki eğitim yolları ile çocuklarınıza eşit seviyede iyi perspektifler sunulmaktadır. 
Dersliklerdeki çocukların çeşitliliği gibi daha sonra başarı kaydedecekleri mesleki yollar da çeşitlidir. Bu 
nedenle akademik ve mesleki eğitim eşit haklara dayalı olarak incelenmelidir, çünkü her ikisi de meslek 
hayatına başarılı bir başlangıç için çeşitli ve bireysel olarak uyarlanmış yolları açmaktadır.
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Yardımlar ve iletişim partnerleri

Okul sosyal hizmeti koordinasyon birimi

Okul sosyal hizmeti, okul gündelik hayatında tüm öğrencilere bireysel sorunlarla başa çıkmada kapsamlı 
rehberlik ve destek sunar. Okul sosyal hizmeti, farklı tekliflerle ve münferit yardımlarla okuldaki eğitimi ve 
günlük okul hayatına sosyal entegrasyonu teşvik etmek için öğrencilere yönelmektedir.

Okul sosyal hizmetinin danışmanlık teklifi veliler için de geçerlidir.

Hochsauerlandkreis'ta her okulda bir okul sosyal hizmet uzmanı yoktur. İletişim bilgilerine okulunuzdan 
veya okul sosyal hizmeti koordinasyon biriminden  0 29 31 / 94 - 41 21 nolu telefonla Bayan Bettina 
Jacobi'den ulaşabilirsiniz.

Gençlik dairesi / Aile ofisi

Çocukların bakımı ve eğitimi artık kolay değildir. Gençlik dairesi ve aile ofisi bu konu-
da size destek olur ve önleyici, aile destek teklifleri sunar. Sorunlarınızın çözümünde 
size yardımcı olmaya ve size uygun teklifler sunmaya çalışırlar. HSK için iletişim 
partnerlerini burada bulabilirsiniz:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie/jugendamt

Okul danışmanlık birimi

Hochsauerlandkreis bölgesel okul danışmanlık birimi sertifikalı psikologlardan ve 
pedagoglardan oluşur. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler için iletişim partneridirler. 
Danışmanlık hizmetleri ücretsizdir ve talep edildiğinde gizlidir. Aşağıdaki linkten 
daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung/schulberatung

Diğer danışmanlık birimleri:

Sozialdienst katholischer Frauen (Katolik Kadınlar Sosyal Hizmeti): 

https://www.skf-hochsauerland.de

Frauen helfen Frauen (Kadınlar Kadınlara Yardım Ediyor): https://www.frauen-hsk.de

Caritas: https://www.caritas-hsk.de

Diakonie: https://www.diakonie-ruhr-hellweg.de

LWL Ambulanz Marsberg Çocuk ve Genç Psikiyatrisi
Bredelarer Straße 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 601 - 40 00
 wkkjpp-marsberg@lwl.org
	 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de

LWL Ambulanz Meschede Çocuk ve Genç Psikiyatrisi
Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Gündüz Kliniği
Feldstraße 1
59782 Meschede

 02 91 / 9 02 23 - 20
 tagesklinik-meschede@lwl.org
 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de/de/fur-patienteninnen/teilstat_behandlung/tagesklinik_

mesch/1141888615
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Eğitim ve Katılım Paketi (BuT)

Bu, düşük gelirli ailelerin çocukları ve gençleri için Federal Hükûmet'in bir hizmetidir.

Sınıf gezilerine katılım, anaokulunda veya okulda birlikte öğle yemeği, özel ders veya kulüpte ya da ayrı 
bir organizasyonda spora, oyuna ve müziğe katılım imkanı sunar.

İşsizlik parası II, sosyal gelir, sosyal yardım, çocuk parası veya konut yardımı alan-
lar BUT fonu için Jobcenter'a veya Sosyal Yardım Kurumuna başvurabilir. Okulu-
nuz (sınıf öğretmeni, sosyal hizmet uzmanı, sekreter) size memnuniyetle yardımcı 
olacaktır. Daha fazla bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/soziales/bildungs-und-teilha-
bepaket/bildungs-und-teilhabepaket

Anadilde ders (HSU)

Çok dillilik büyük bir kazançtır, bu nedenle iki dilli olarak büyüyen öğrenciler anadilde 
derse katılabilir ve ortaöğrenim I'in sonunda bir dil sınavı verebilir. Daha fazla bilgiyi 
burada bulabilirsiniz:

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfae-
cher/herkunftssprachlicher-unterricht

HSK'daki aileler

Ebeler, ebeveyn parası veya çocuk misafirhanesi ile ilgili sorularınız mı var? Hoch-
sauerlandkreis sayfalarında bu ve daha birçok konuda bilgi bulabilirsiniz.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie

Sağlık dairesi

Sağlık dairesinin sayfalarında bedensel ve zihinsel sağlıkla ilgili tüm konulara dair 
bilgiler bulabilirsiniz.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/

HSK'da okul ve eğitim

"Bağlantısız diploma yok" mesleki oryantasyon programından alt okul denetim kuru-
lu olarak Eğitim Müdürlüğünden halk eğitim okuluna (VHS) kadar - bu sayfada eğitim 
konusuyla ilgili her şeyi bulabilirsiniz:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung
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Gymnasium Petrinum 
(Akademik Lise)
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon

Biz kimiz?

Petrinum, kız ve erkek öğrencilere yönelik Brilon Be-
lediyesinin bir akademik lisesidir. Joahnnes Droste 
ve yardımcısı Svenja Möhlmeier'in yönetiminde 360 
yılı aşkın tarihe sahip bir geleneği günümüz modern 
okulunun talepleriyle birleştiriyor ve heyacan verici 
bir geleceğe doğru ilerliyoruz.

  

Brilo sınırlarını aşan ikâmet bölgesindeki öğrencile-
re tüm ortaöğrenim I diplomalarının yanı sıra genel 
üniversiteye giriş yeterliliğine yani Almanya'daki tüm 
üniversitelerde eğitim imkanı sunan lise mezuniyeti-
ne (Abitur) giden yolu sunuyoruz.
Bina 800'ü aşkın öğrenci için yer sunmakta ve ya-
kında yeni modern bir doğa bilimleri bina kanadı ek-
lenerek genişletilecektir. Halihazırda diğer kapsamlı 
yeni inşaat ve tadilat önlemleri hakkında karar alın-
maktadır.

İş birliği partnerlerimiz

Bölgesel olarak Haus Hövener Anavatan Müzesi ve 
çeşitli Brilon şirketleriyle, bölge dışında genç yete-
nek arayışında DFB ile ve ayrıca doğa bilimleri ala-
nında Frankfurt Üniversitesi ile ve meslek ve üniver-
site eğitimi oryantasyonunda çeşitli ortaklarla yakın 
bir şekilde çalışıyoruz.

Ders ve
ara saatleri

Okul günü bizde saat 7.30'da başlar. Blok ders 
modelinde (her biri 90 dakika) öğleden önce der-
si 12.35'te sona erer. 45 dakikalık öğle arasından 
sonra özellikle üst sınıf öğrencileri için saat 13.20'de 
derse devam edilir ve saat 14.50'de sona erer. Öğ-
leden önce 9.00 - 9.20 ve 10.50 - 11.05 saatleri ara-
sında iki büyük ara verilir.

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Beyan ettiğimiz hedefimiz, okulda ne kafanın ne 
kalbin ne de elin göz ardı edilmemesidir.
Bu; alt sınıflar korosu, okul korosu, Big-Band, Com-
bo, yaylı çalgılar grubu, tiyatro çalışma grubu, ne-
fesli çalgılar grubu, DFB (Almanya Futbol federas-
yonu) çalışma grubu, futbol takımı, satranç çalışma 
grubu, voleybol çalışma grubu ve takımı, tenis takı-
mı, hukuk çalışma grubu gibi spor ve de müzik ala-
nında geniş bir çalışma grubu seçeneği sağlar. Ay-
rıca örn. destek saatiyle sosyal öğrenmeye yönelik 
olarak veya üst sınıf öğrencileri tarafından ev ödevi 
etüdü kapsamında destek sunuyoruz.

Öğrenci konseyi tarafından yönetilen bir yemekha-
ne ve büfe, bedensel rahatlık sunuyor.

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Ortaöğrenim I müzik ("Nefesli çalgılar sınıfı") ve 
doğa bilimleri ("MINT sınıfı") profilinde geniş ders 
seçeneği, üst sınıflarda doğa bilimleri alanında çok 
sayıda beceri kursuyla ve birçok bireysel seçim im-
kanıyla devam etmektedir ve geniş çalışma grubu 
seçeneğiyle genişlemektedir.
Dil seçeneğimiz İngilizce (5. sınıftan itibaren), Fran-
sızca ve Latince (7. veya 9. sınıftan itibaren veya 
son sınıflarda), Rusça (9. sınıftan itibaren) ve İtal-
yanca dillerini (son sınıflar) kapsamaktadır.

Kapsamlı gezi konsepti, üç büyük gezi olan 5. sınıf 
("Harika ortam"), 8. sınıf ("Alpler'e okul kayak gezi-
si") ve mezuniyet yılı ("Büyük üniversite gezisi") ge-
zilerinin yanı sıra çok sayıda diğer gezi ve seyahati 
kapsamaktadır, okuldaki eğitimi tamamlamaktadır.
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Bu arada adımız programımız ve rehberimizdir:

 Kişilikler

 Eğitim

 Yetenekler

 Olgunlaşma

 Zekayı uyandırmak ve teşvik etmek

 Doğal

 Ve

 İnsancıl

Ayrıca "Geleceğin okulu - Sürdürülebilir kalkınma 
için eğitim" sertifikasına müracaat ediyoruz.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Tüm derslikler en azından laptop, projektör ve do-
küman kameralarıyla donatılmıştır, birçoğu da ön-
ceden akıllı tahta ile donatılmıştır. 2020/21 eğitim 
öğretim yılından itibaren tüm odalar akıllı panellerle 
donatılacaktır.
Her biri 16 adet tablet içeren 4 adet mobil "tablet 
arabası", birçok doğa bilimleri odasında çok sayı-
da laptop ve bilgisayar odasında veya tabii ki bilgi 
işlem odasında tüm öğrenci grubu için bilgisayarlar 
öğrencilerin kullanımına açıktır.
Öğrenciler için tüm okulu kapsayan WLAN kısa za-
man önce kurulmuştur.

Hangi ödüllere sahibiz?

MINT dostu okul

DFB (Alman Futbol Federasyonu) partner okulu

Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda 
ferdi ve ekip başarısı

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Brilon'da Jakobuslinde'deki okul merkezinde, stad-
yumun yakınında aşağıdaki adreste:

Gymnasium Petrinum
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 54 33
 0 29 61 / 97 54 66
 sekretariat@petrinum-brilon.de
 www.petrinum-brilon.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Ana sayfamızda (www.petrinum-brilon.de) ders 
planları ve haftalık ders saatleri gibi dersle ilgili bilgi-
leri ve ayrıca destek konseptlerini vs. bulabilirsiniz.

16 Ocak 2021 tarihinde açık kapı günü gerçekleşti-
rilecektir. Ayrıntılar (plan, saatler ...) hakkında basın 
ve ana sayfa üzerinden bilgilendirme yapacağız.
Kayıt zaman aralığı 12 Şubat - 5 Mart 2021 arasın-
daki iş günlerini kapsamaktadır.

Brilon
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Heinrich-Lübke Okulu
Sekundarschule der Stadt Brilon (Brilon Belediyesi Ortaokulu)
Steinweg 11
59929 Brilon

Biz kimiz?

Bir çocuk doldurulan bir kap değildir, tutuşturulmayı 
bekleyen bir ateştir. (Francois Rabelais)
Biz tüm okul formatı önerileri ile öğrenciler için modern 
bir okuldur. Yakl. 500 öğrencimiz iki binaya ayrılmış du-
rumdadır, 5. - 7. sınıflar Jakobuslinde'de, 8. - 10. sınıf-
lar Steinweg'dedir. Her sınıfla iki öğretmenden oluşan 
bir sınıf idare ekibi ilgilenir. Yakl. 60 öğretmenimiz farklı 
eğitim alanlarına sahiptir (akademik lise (Gymnasium) 
/ orta dereceli karma okul (Gesamtschule) / alt düzey 
ortaokul (Hauptschule) / üst düzey ortaokul (Realsc-
hule) / özel eğitim). Her iki bina oldukça modern dona-
nımlıdır ve çağdaş ders planlamasının yanı sıra tüm 
gün ders yapmayı da mükemmel desteklemektedir. 
Zorunlu yabancı dil olarak İngilizce'nin yanı sıra ikinci 
dil olarak Fransızca ve üçüncü dil olarak İspanyolca 
seçilebilir. Profil (özellikle sanat ve kültür, spor ve sağ-
lık, müzik ve ritm, çevre ve doğa) ve tamamlayıcı ders 
teklifleri yetenek gelişiminin sadece bir başka bileşe-
nidir.

İş birliği partnerlerimiz

Çok sayıda iş birliği partneri okul hayatımıza ve eğitim 
çalışmamıza zenginlik katar: çeşitli Brilon işletmeleri, 
veren ilkokullar, akademik lise üst sınıf partnerlerimiz, 
kiliseler, dernekler ve kültürel kuruluşlar
 Eğitim öğretim yılının başında 5. sınıflar için Alfred 

Delp House'daki yeni sınıf topluluğunda ekip oluş-
turmak üzere bir gün düzenliyoruz,

 Meslek ve üniversite eğitimi oryantasyon konsepti 
kapsamında firma sahiplerinin desteğiyle mülakat 
görüşmeleri denemeleri gerçekleştiriyoruz,

 spor kulüplerinin desteğiyle tenis oynayabilir, es-
krim yapabilir, tekerlekli jimnastik yapabilir, bayrak 
futbolu veya golf oynayabiliriz,

 şehir kütüphanesini ve Hövener Evini ziyaret ederiz

Ders ve
ara saatleri

Mevcut öğretmenlerle 
açık başlangıç Saat 7.30 - 7.45

pazartesi, çarşamba,
perşembe günleri Saat 7.45 - 15.35

Öğle arası Saat 13.00 - 14.00

salı ve cuma günleri Saat 13.00

Aralar Blok dersten sonra 15 
dakikalık aralar

Tam gün eğitim veren okul 
olarak kısa ders günlerinde 
de ev ödevi yoktur.

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Okulumuz bir öğrenme, yaşama ve deneyimleme ye-
ridir. Buna uygun olarak okul programımızın yüzleri de 
farklıdır:
 Basketbol, dans, yaratıcı atölye, arıcılık, karaoke, 

yazma, tırmanma duvarı gibi öğle arası seçenek-
leri

 Müzikal gösterileri
 Okul bahçesi
 Okulun köpeği Simba
 Büyük meydan okuma, bilgi kunduzu, matematik 

kangurusu gibi yarışlar
 English in Action, ana dili İngilizce olanlarla bir haf-

ta
 Lütke karnavalı gibi birlikte yapılan okul kutlama-

ları veya özel başarıları ödüllendirmek için çorap 
partisi

 Çalışma gruplarında aktif öğrenci temsilciliği çalış-
ması

 Okul sosyal faaliyeti
 Yeterlilik matrisi çalışması süresince gözlemli ebe-

veyn seminerleri
 Tüm veliler ve öğrenciler için yıllık çalışma planları 

formatında ders hedeflerine genel bakış
 Uyarlanmış sınıf yönetimi
 Mükemmel bir üniversite eğitimi ve meslek oryan-

tasyonu konsepti - bir çalışma gününde ebeveynle-
rin veya akrabaların eşliğinde deneyimleme günü, 
takım uyumluluğunu desteklemek için tırmanma 
antrenmanı, öğrenci stajı, iş başvurusu eğitimi, 
uzun süreli staj ve gönüllü uygulama aşamaları 
imkanı, şirket gezileri ve orta dereceli okullarda 
deneyimleme günleri, meslektaşlar tarafından re-
fakat ve destek, mesleğe başlangıç refakatçileri ve 
meslek danışmanlığı

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Öğrenciler Brilon Sekundarschule'de (Ortaokul) odak 
noktasındadır, bireysel destek eğitimsel temel pren-
sibimizdir. Okulumuz, her bir çocuğun kendine has 
özelliğiyle dikkate alındığı ve birey olarak ciddiye alı-
nıp desteklendiği bir yerdir. Daima aynı konuda fark-
lılaştırılmış öğrenmeyle ancak farklı materyallerle ve 
öğrenme yollarıyla öğretim yapılan okul konseptine 
uygundur. Yeterlilik matrisi çalışmasının özel öğrenme 
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konsepti sayesinde tüm öğrencileri yeteneklerine göre 
mümkün olan en iyi şekilde teşvik etmek ve ilerletmek 
için en iyi temel oluşturulur. Bu arada çocukların ve 
gençlerin bağımsızlığı ön plandadır, öğrenme süreçle-
rine öğretmenler tarafından ön ayak olunur ve yoğun 
bir şekilde eşlik edilir. Öğrenciler kendi sorumluluğun-
da olarak ne zaman yeterlilik matrisi testini yazacak-
larına karar verirler, böylelikle bireysel öğrenme hızı 
dikkate alınır ve sınav stresi azaltılır.
Ders atölyesi saatlerinde öğrenciler bilgilerini derinleş-
tirme veya bir yarışmaya hazırlanma imkanı yakalarlar.
5. yıldan itibaren öğrenciler projeler üzerinde de çalı-
şırlar. Bu sırada ilgi alanlarına uygun olan her bir ders 
hedefine yönelik bir ağırlıklı konuyla eylem odaklı bir 
şekilde çalışma yapabilirler. Bu iş birliğine dayalı süre-
cin hedefi, bir sorunu çözmek ve bir ürün geliştirmektir.
Öğrencilerle öğretmenler arasındaki kişisel ilişki düze-
yi ortak çalışmanın esasıdır.
Bizi iyi bir okul yapan tüm bu yapı taşlarını ancak takım 
okulu olarak faaliyet gösterdiğimiz için gerçekleştirebi-
liriz. Düzenli değişim, okul hayatına dahil olan herkesin 
birlikte yaşamaktan ve öğrenmekten memnuniyet duy-
duğu bir atmosfer meydana getirir.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Okulumuz dijital olarak çok iyi donanıma sahiptir. Artık 
bizde tebeşirli tahta yoktur. Bunun yerine her sınıfta 
ve branş odasında yeni içerikler üzerinde konuşulan, 
görsel ders ortamlarından yararlanılan ve çalışma so-
nuçlarının değiş tokuş edildiği etkileşimli beyaz tahta 
kullanıyoruz. Örn. bir proje çalışması gibi açık çalışma 
süreçlerinde, öğrencilerimiz derslikte sabit olarak yer-
leştirilmiş bilgisayarlara veya çok sayıda mobil nihai ci-
hazlarımızdan birine erişebilir. Bunun için her koridor-
da bir laptop arabası mevcuttur.
Öğrenciler, veliler, eğitim sorumluları ve öğretmenler 
arasında etkili ve hızlı bir bilgi alışverişi sağlamak için 
sadece bilindik yöntemlerden değil aynı zamanda okul 
uygulaması Sdui'den de yararlanıyoruz. Bu uygulama 
mobil olarak, ayrıca internet erişimi olan her nihai ci-
haz tarafından da açılabilir.

Hangi ödüllere sahibiz?

Geri bildirim kültürümüz bağlamında öğrencilerimiz-
den, velilerinden ve bireysel destek konseptimiz hak-
kında bilgi edinen çok sayıda gözlem grubundan gelen 
olumlu geri bildirimler bizim için bir ödüldür.

Bunun yanı sıra örneğin okul ağında üyeyiz

 
kendimi "Arı okulu" (WDR) olarak tanımlayabiliriz ve 
çok kez meslek seçimi MÜHRÜ ile ödüllendirildik.

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Heinrich-Lübke Okulu
Ana şube
(8. - 10. sınıflar)
Steinweg 11
 0 29 61 / 9 63 70
Yan şube
(5. - 7. sınıflar)
Zur Jakobuslinde 19 (okul merkezi)
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 46 44
 0 29 61 / 96 37 18
 info@sekundarschule-brilon.de
 www.sekundarschule-brilon.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Bu sene pandemiye bağlı olarak her zamanki gibi açık 
kapı gününü gerçekleştiremiyoruz. Okul ana sayfamız 
(bkz. yukarı) çalışmamıza yönelik iyi bir izlenim sun-
maktadır, ayrıca burada Aralık ayından itibaren okulun 
her bir bölümü kısa videolarla sunulacaktır. Yakın ge-
lecekte bir açık kapı günü için fırsat doğması halinde 
ana sayfamız üzerinden buna davet edeceğiz.
2020/21 eğitim öğretim yılı için kayıtlar okul merkezin-
deki şubemizde (Zur Jakobuslinde 19) aşağıdaki ta-
rihlerde mümkündür: 12/ 1./ 16/ 18/ 19/ 22/ 23/ 25/ 26 
Şubat günleri saat 8 - 13 arası ve 17 ve 24 Şubat gün-
leri saat 8 - 15. Ayrıca bu zaman aralığında telefonla 
görüşme sonrası bireysel randevu veriyoruz.
Sorularınız için memnuniyetle arayabilirsiniz: Anja 
Strube (okul müdürü), Niklas Göddeke (5. - 7. yıllar için 
bölüm başkanı), Nadine Bromisch (didaktik yönetimi)

Brilon
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Christine-Koch Okulu
Schulstraße 7
59889 Eslohe

Biz kimiz?

Yakl. 260 öğrencisi olan küçük, büyümekte olan bir 
alt düzey ortaokuluz (Hauptschule).

Kırsal bir bölgede yer alan bir okul olarak, 
öğrencilerimizin çoğunun tarımla bir bağlantısı 
vardır.

Bu nedenle doğaya bağlılık okulumuzda önemli bir 
rol oynamaktadır.

İş birliği partnerlerimiz

 Yerli işletmeler

 İş ve işçi bulma kurumu

 Eslohe aktiv

  Eslohe DAMPF LAND LEUTE (BUHAR 
ÜLKESİ İNSANLARI) müzesi

Ders ve
ara saatleri

Ders başlangıcı Saat 8.00

Ders saati 90 dakika

Aralar 15 ve 20 dakika

Ders bitişi Saat 13.17

Ders dışında neler
sunuyoruz?

 Müzikal gösterileri

 Tiyatro

 Çalışma grupları (örn. kızlar, tarih çalışma gru-
bu)

 Ev ödevi yardımı

 Uzun süreli staj

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir okuluz.

Öğrencilere mesleki eğitim yeterliliği kazandırmaya 
büyük değer veriyoruz.
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Okula dair bilgilerin yanı sıra dakiklik, dürüstlük ve 
disiplin gibi değerleri kazandırmak bizim için önemli 
bir rol oynamaktadır.

Öğrencilerimizle çok iyi bir güven ilişkisine sahibiz, 
biz bir aile gibiyiz.

Velilere birçok alanda iletişim partneri olarak da hiz-
met veren okul sosyal hizmet uzmanımız da bu hu-
susta bize destek olmaktadır.

VERA 'e göre şube türleri bakımından Kuzey Ren-
Vestfalya'daki en iyi alt düzey ortaokullardan biriyiz.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Neredeyse her derslikte dijital LED tahta vardır.

Ev ödevleri ve ders içerikleri LOGINEO-LMS'ye ko-
nulur.

Çok sayıda tablet çantamız mevcuttur.

Teknik alanında 3B yazıcılara sahibiz.

5. sınıftan itibaren bilgi işlem öğretiyoruz.

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Okulumuz, Eslohe okul merkezinde bulunmaktadır.

Ana sayfamızda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Christine-Koch Okulu
Schulstraße 7
59889 Eslohe

 0 29 73 / 97 44 20
 0 29 73 / 97 44 26

 hauptschule@eslohe-schulen.de
 www.hautschule.eslohe-schulen.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Açık kapı günü

23 Ocak 2021

Kayıt zaman aralığı

16 Şubat - 5 Mart 2021

Eslohe
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Realschule Eslohe (Üst Düzey Ortaokul)
Schulstraße 6
59889 Eslohe

Biz kimiz?

Geleneği olan okul
Okulumuz 150 yıllık geleneğe sahiptir. 550 öğrenci 
ve 32 öğretmen olarak biz okula ait çeşitli deneyim 
alanlarında sürekli topluluk halinde bir araya gelir 
ve hepimiz birbirimizi tanırız. Her zaman birey ola-
rak dikkate alır ve farklı yetenek ve becerilere sahip 
öğrencilerin gelmesi bizi mutlu eder. Birlikte merak 
ederiz ve birlikte yeni şeyler öğrenmek, kavramak 
ve bildiklerimizin ayrıntısına inmek isteriz.
Üç veya dört sınıflı olarak organize edilen yıllarda, 
güvene dayalı bir birliktelik içinde sağlıklı bir öğren-
me ortamı ve güçlü bir okul topluluğu meydana ge-
tiriyoruz. 

İş birliği partnerlerimiz

Bölgedeki farklı kurumlarla ve firmalarla iş birliği ya-
pıyoruz. Mesleki oryantasyon alanında öğrenciler 
çeşitli mesleki alanları ve işletme gerçeğini öğrenir.
Doğa bilimleri, spor ve müzik alanlarında iş birliği 
sayesinde bireysel yetenekleri ve güçlü yönleri ge-
liştirilir ve desteklenir.
İş birliği partnerlerimiz:
 Meschede Meslek Yüksekokulu (matematik fu-

emo yarışması, sanat sergisi)
 Siegen Üniversitesi'nin Kimya Didaktik Bilim Fo-

rumu
 KettenWulff firması, Langer firması
 Eslohe Aktif Ekonomik Forumu
 Hochsauerlandkreis İlçe Spor Birliği
 Güney Vestfalya Kolping Eğitim Merkezi
 Federal Çalışma Dairesi
 Güney Vestfalya Ticaret Odası
 (Eğitim elçisi)

Ders ve
ara saatleri

Ders başlangıcı Saat 8.00

6. dersin bitişi Saat 13.17

1. ara Saat 9.32 - 9.55

2. ara Saat 11.27 - 11.45

8. sınıflardan itibaren öğleden sonra dersi: Saat 
15.30'a kadar

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Realschule Eslohe'nin prensibi, öğrencilerimizin 
bireysel güçlü yönlerinin ve yeteneklerinin geliştiril-
mesi ve desteklenmesidir.

Geniş bir ders dışı etkinlik yelpazesi sunuyoruz:

 Çalışma grupları:
 Müzik (müzikal, koro)
 Doğa bilimleri (gençler araştırıyor, ECDL, mo-

ped ehliyeti)
 Sosyal (uzlaştırıcılar, okuma izcileri, paramedikler)
 Sportif (spor yardımcısı, voleybol)
 Sertifikalı bir öğretmen tarafından doğru yazma 

desteği (doğru okuma yazma sorunları desteği)
 Geleceğin akademik lise öğrencileri için amaca 

yönelik seçenekler olarak Almanca, matematik, 
İngilizce köprü kursları

 Öğrenci temsilciliğinin bağımsız organize ettiği 
etkinlikler (örn. sinema gecesi, Nikolaus)

 Yarışmalara katılım
 Kayak boş zamanının değerlendirilmesi

Yılbaşı konserlerimiz ve müzikal gösterileri özel öne 
çıkan etkinliklerimizdir.

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Birlikte başlamak: İlkokullardan Realschule Eslo-
he'ye çocuklara uygun, yumuşak bir şekilde geçiş 
sağlıyoruz.
Birlikte öğrenmek: Sağlıklı bir öğrenme ortamına, 
eylem odaklı öğretime önem veriyoruz ve özellikle 
Almanca, matematik ve İngilizce temel derslerini 
destekliyoruz; ders çalışma saatlerinde ek bireysel 
destek sunuyoruz.
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Birlikte yaratıcı olmak: Öğrencileri müzik, doğa bi-
limleri, matematik ve spor ağırlık noktalarında geliş-
tirerek tüm yetenekleri ve ilgileriyle öğrencilerimize 
odaklanıyoruz.
Birlikte araştırmak: Öğrencilerimize MINT disiplinleri 
için heyecanlandırıyor ve dikkatlerini bilimsel feno-
menlere yoğunlaştırıyoruz.
Birlikte sorumluluk üstlenmek: Öğrencilerimiz ve ve-
lileriyle görev üstlenen ve aktif bir okul yaşamı için 
güven dolu bir iş birliği gerçekleştiriyoruz.
Birlikte güçlü olmak: Güçlü bir okul topluluğu içeri-
sinde yaşıyor ve birbirimize açıklık, insanlık ve dost-
lukla yaklaşıyoruz.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Realschule Eslohe kusursuz bir şekilde dijital med-
yalarla ve her derslikte ve branş odasında i-Pad 
çantası ve Apple-TV ile donatılmıştır. Öğrenme 
platformu Logineo'nun kullanılması modern, öğren-
cilere hitap eden bir ders imkanı sunar. Ayrıca öğ-
renciler ve öğretmenler arasında daha güçlü bir ağ 
kurulmasına katkıda bulunur.

Tüm öğrencilere dijital medyaları tekniğine uygun 
ve anlamlı bir şekilde kullanmayı öğretmek bizim 
için büyük bir hedeftir. Bunu, örn. 5. ve 6. yıllarda bir 
saatlik bilgi işlem dersiyle ve medyaları her yıla ait 
ders hedeflerine dahil ederek bunu gerçekleştiriyo-
ruz. Eğitimli medya izcileri özellikle yeni öğrencileri 
çalıştay formatı da dahil olmak üzere yeni medyaları 
güvenli bir şekilde kullanma konusunda bilgilendirir.

Hangi ödüllere sahibiz?

Ayrıca ECDL okulu olarak ödüllendirildik ve dolayı-
sıyla öğrencilerimize Avrupa tarafından tanınan bil-
gisayar belgesini alma fırsatı sunuyoruz.

MINT uzmanlık alanımızda (matematik, bilgi işlem, 
doğa bilimleri, teknoloji) kimya endüstrisi fonları ve 
vdi (Alman Mühendisler Birliği) tarafından destekle-
niyoruz.

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Realschule Eslohe (Üst Düzey 
Ortaokul)
Schulstraße 6
59889 Eslohe

 02973 974430
 realschule@eslohe.schulen.de
 eslohe-schulen.de/realschule

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Realschule Eslohe hakkında ayrıntılı bilgi edinmek 
için okul ana sayfamızda (www.eslohe-schulen.de/
realschule) gezinin ve ilkokuldan almadıysanız bil-
gilendirici okul broşürümüzü talep edin.

16 Ocak 2021 Cumartesi için bir açık kapı günü 
planlıyoruz. Ocak 2021'in başında ana sayfa ve 
basın yoluyla tam süreç hakkında sizi bilgilendire-
ceğiz. Pandemi durumu nedeniyle bu mümkün ol-
mazsa, bireysel bilgilendirme görüşmeleri ve gerek-
tiğinde okul ziyaretleri sunacağız.

Kişisel bir bilgilendirme randevusu talep ettiğinizde, 
bizimle memnuniyetle iletişime geçebilirsiniz.

2021/22 eğitim öğretim yılı için kayıt zaman aralığı 
16 Şubat 2021 ila 5 Mart 2021 arasıdır.

Eslohe
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Carolus-Magnus-Gymnasium 
(Akademik Lise)
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

Biz kimiz?

Marsberg'deki Carolus-Magnus-Gymnasium (CMG) 
iki dilli Almanca-İngilizce eğitimiyle bir Avrupa okulu-
dur.

Carolus-Magnus-Gymnasium, Hochsauerlandkre-
is'daki küçük akademik liselerden biridir. Bu, öğren-
ciler, ebeveynler ve öğretmenler arasında daha ya-
kın ve daha fazla görev üstlenilen bir işbirliği sağlar 
ve muhakkak ki okulumuzdaki atmosferin çok sami-
mi olmasının da bir sebebidir.

Sloganımıza göre öğreniyoruz:
CMB: Cesur - Motive - Birlikte

İş birliği partnerleirmiz

 Detmold'taki LWL Açık Hava Müzesi
 Marsberg Belediyesi Anavatan Müzesi
 Volksbank Marsberg
 Meschede İş ve İşçi Bulma Kurumu

Ders ve
ara saatleri

0. ders Saat 7.30 - 8.15*

1. ders Saat 8.15 - 9.00

2. ders Saat 9.05 - 9.50

Büyük ara

3. ders Saat 10.05 - 10.50

4. ders Saat 10.55 - 11.40
Büyük ara

5. ders Saat 11.55 - 12.40

6. ders Saat 12.45 - 13.30

Öğle arası

7. ders Saat 14.15 - 15.00

8. ders Saat 15.05 - 15.50

*0. derste sadece ortaöğrenim II'de ders yapılır.

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Carolus-Magnus-Gymnasium'un özel hizmetleri:

 İlkokuldan CMB'ye yumuşak geçiş (öğleden 
sonra tanışma toplantısı, üst sınıflar tarafından 
destek, oryantasyon günleri, sınıf gezisi, sosyal 
öğrenme: Lions Quest - Yetişkin olmak)

 Okuma teşviği
 Trafik güvenliği günleri
 Medya izcileri
 Okul ilk yardım hizmeti
 Meschede'deki çocuk üniversitesi
 Bienen-AG
 (Avrupa)projelerine ve yarışmalara katılım
 Yurt dışında kalma ve yurt dışında staj
 Orkestra, konser grubu
 Meslek seçimine hazırlık
 Sınıf gezileri ve yürüyüş günleri

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Öğrencilerimizi dünya görüşüne açık ve hoşgörülü 
olarak yetiştirmek bizim amacımızdır. Bu nedenle 
farklı ülkelerden ve kültürlerden insanlarla bir araya 
gelme, onlarla çalışma ve yaşama imkanı sunmak 
bizim için önemlidir. Böylece diğer ülkelerden dü-
zenli olarak misafir öğrencileri okulumuzda ağırla-
yabilir ve öğrencilerimizin yurt dışında kalmalarını 
organize etme ve yanlarında olma konusunda des-
tek olabiliriz.

Carolus Magnus Gymnasium orkestrasında sade-
ce okul topluluğu içinde değil, aynı zamanda Avru-
pa'daki partnerlerle de yakın iş birliği yürütülür. Et-



25

kileyici konserler, yılı aşan yurt dışı orkestra gezileri 
ve Avrupa yarışmalarındaki mükemmel performans-
lar özel olarak vurgulanmayı hak ediyor.
Çok sayıd aöğrenci okul ilk yardım hizmetinde gö-
rev almakta olup mesleki hazırlık da önemli bir yer 
almaktadır.
Ancak sosyalleşme de okul hayatında göz ardı edil-
mez.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Dijitalleşme kapsamında okul kademeli olarak tab-
letlerle ve diğer bilgisayarlarla donatılmakta, bunun 
sonucunda analog medyaların yanı sıra dijital med-
yalarla çalışma imkanı sürekli genişletilmektedir.

Hangi ödüllere sahibiz?

AVRUPA OKULU olarak, Avrupa düzeyinde eğitim 
vermek, halkların anlaşmasına yönelik eğitim, barışı 
koruma ve günlük yaşamdaki farklılıkların ve çeşitli-
liğin şiddet olmadan ele alınması öncü değerlerimiz 
arasındadır.

Her tür ayrımcılığa, yıldırmaya ve şiddete bilinçli şe-
kilde tepki vererek okullarındaki atmosferi aktif ola-
rak şekillendirme fırsatı sunan tüm okul üyelerine 
yönelik bir projedir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OKULU olarak halihazırda 
geleceğe yönelik projeleri ele alma konusunda iler-
leme kaydetmekteyiz.

MEDYA İZCİLERİMİZ medya sorunlarıyla ilgili bilgi 
vererek yol almaktadır.

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Sorularınız varsa veya danışmanlık hizmeti almak 
istiyorsanız bizimle iletişime geçmekten çekinme-
yin.

Carolus-Magnus-Gymnasium
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 39
 0 29 92/ 54 10

 sekretariat@gymnasium-marsberg.de
 www.gymnasium-marsberg.de

Okul müdürü: Bay Dr. Markus Bohnensteffen
(e-posta: m.bohnensteffen@gymnasium-marsberg.de)

Müdür yardımcısı: Bay Ralf Trachternach
(e-posta: r.trachternach@gymnasium-marsberg.de)

Sekreterlik: Bayan Anne Gohres
(e-posta: sekretariat@gymnasium-marsberg.de)

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Carolus-Magnus-Gymnasium ile ilgili ilk izlenimle-
ri ana sayfamızdan edinebilirsiniz: www.gymnasi-
um-marsberg.de
Ancak sizi okulumuzda şahsen karşılamayı umuyo-
ruz. Aşağıda belirtilen tarihler planlanmıştır:
2 Aralık 2020 Dördüncü sınıftaki öğrencilerin velileri 
için bilgilendirme akşamı
16 Ocak 2021 Açık kapı günü
Okul yönetimiyle her zaman doğrudan iletişime geç-
mek (telefon, e-posta) mümkündür ve arzu edilir.
Okulumuza karar verdiyseniz çocuğunuzu tahminen 
17 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında kayıt ettirebilir-
siniz. Tam kayıt tarihleri ana sayfamızda zamanında 
yayınlanacaktır. 

Marsberg
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Sekundarschule Marsberg (Ortaokul)
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

Biz kimiz?

Sekundarschule Marsberg, değer verilen bir birlikte-
lik içerisinde öğrenilen, yaşanılan, destek verilen ve 
geliştirilen tüm gün eğitim verilen bir okuldur.
Çocukların farklı öğrenme koşullarını çeşitliliği ya-
şama ve teşvik etme fırsatı olarak görüyoruz.
Uzun süre birlikte öğrenme çocuklara kendi geli-
şimleri için ve ayrıca zorlukların üstesinden birlikte 
gelmek için daha fazla zaman verir. Bireysel teşvik 
sayesinde her çocuk yeteneklerini ve becerilerini en 
iyi şekilde ortaya çıkarabilir.
Öğrencilerin önünde okul kariyeri boyunca çeşitli 
yollar açıktır ve ortaöğrenim I'e ait tüm diplomalar 
elde edilebilir.
2020/21 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ders 
saatleri değiştirilmiştir. Bir ders saati 60 dakika sür-
mektedir.

İş birliği partnerlerimiz

 Marsberger İlkokulları (4. sınıftan 5'e geçiş)
 Carolus-Magnus-Gymnasium Marsberg (liseye 

(oberstufe) geçiş)
 Warburg, Brilon, Olsberg ve Bestwig'de meslek 

kolejleri
 Volksbank Marsberg
 Alman Futbol Federasyonu (DFB)
 LWL Marsberg Genç Psikiyatrisi
 Köln Üniversitesi (SOCIALBOND)

Ders ve
ara saatleri

1. ders Saat 7.30 - 8.30

ara

2. ders Saat 8.40 - 9.40

ara

3. ders Saat 10.00 - 11.00

ara

4. ders Saat 11.10 - 12.10

ara

5. ders Saat 12.20 - 13.20

ara

6. ders Saat 14.10 - 15.10

Pazartesi, çarşamba, perşembe günleri:
6 ders saati
Salı, cuma günleri:
4 ders saati

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Öğle arasında egzersiz ve dinlenme seçenekleri:
Voleybol, masa tenisi, futbol, grup oyunları, kütüp-
hane ...vs.
Öğle yemeği:
Yemekhanede sağlıklı / dengeli bir yemek seçeneği.
Gözlem turnuvaları:
Futbolda yetenekli öğrenciler için seçenek.
Mesleki oryantasyon:
Potansiyel analizi, günlük staj ve şirket stajı.
İş başvurusu eğitimi:
Öğrenciler resmi iş müracaatı yapmayı öğrenir ve 
mülakat görüşmesi alıştırması yaparlar.
Meslek yaşamına başlangıç desteği:
"Desteğe ihtiyacı olan gençlerin eğitim fırsatlarının 
iyileştirilmesi" seçeneği. Amaç, öğrencilere genel 
okuldan mesleki eğitime geçişte destek olmaktır.
Diğer seçenekler:
DELF (Fransızca dil diploması), Milchcup, medya 
izcileri, Polonya değişimi, önleyici programlar (örn. 
siber zorbalık).
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Bizi özel bir okul
yapan nedir?

"Daha fazla bireysel öğrenme için zaman - Daha 
fazla kalite için zaman."
Tam gün içinde, kendi sorumluluğunda öğrenme ve 
bireysel destek en iyi şekilde uygulanır. Günlük ev 
ödevleri yoktur.
Branş dersinin yanı sıra özellikle "ders saatlerinde" 
alıştırma ve ayrıntıya inme dikkate alınır. "Ders sa-
ati" süresince öğrenciler Almanca, Matematik ve İn-
gilizce alanlarında kendi belirleyecekleri teşvik edici 
veya destekleyici görevler üzerinde çalışırlar.
Tüm gün boyunca yemekhanemizde sağlıklı ve 
dengeli öğle yemeği seçenekleri sunulur. Üç çeşit 
yemek (4 Avro) seçilebilir.

Öğle arası ekstra çeşitli egzersiz ve dinlenme seçe-
nekleriyle düzenlenir.

Okul, hem "Genç yaşta sosyal entegrasyon" (Soci-
al Bond) araştırmasına hem de "LiGa" - Tüm gün 
öğrenme projesine dahildir. Amaç, öğrencilerin bü-
tüncül bir eğitim çerçevesinde öğretme ve öğrenme 
süreçlerini daha da geliştirmektir.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Sınıfların ve branş odalarının çoğu ActivBoards ile 
donatılmıştır ve bu sayede etkileşimli bir ders tasa-
rımı imkan sunmaktadır.
Üç bilgisayar odası ve eksiksiz bir laptop aracı buna 
dahildir.
WLAN ağının genişletilmesi planlanmakta ve tablet 
tedariki (öğretmenler ve bazı sınıf setleri için) ta-
mamlanmak üzeredir
Uzaktan eğitim için her öğrencinin şifre korumalı bir 
erişime sahip olduğu okulun kendisine ait bir mood-
le platformu kurulmuştur.

Hangi ödüllere sahibiz?

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Sekundarschule Marsberg (Ortaokul)
Ana şube (5. - 7. yıllar)
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 55
 0 29 92 / 6 54 62

Yan şube (8. - 10. yıllar)
Trift 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 89 76
 0 29 92 / 6 51 16

 sekretariat@sekundarschule-marsberg.de
 www.sekundarschule-marsberg.net

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Daha yakından tanışmak Sekundarschule Mars-
berg aşağıdaki imkanları sunar:
 Dördüncü sınıf öğrencilerinin ilgi duyan velileri 

için bilgilendirme etkinliği
 Açık kapı günü
 Dördüncü sınıf öğrencileri için hospitasyon tek-

lifleri

Korona nedeniyle bu ikanlar her zaman sunulama-
yabilmektedir. Lütfen ilkokullarda ve basın bildirile-
rindeki bilgilendirmelere veya okulun internet sayfa-
sına bakın.

Ana şubede kayıt zaman aralığı:
17 - 26 Şubat 2021
Pazartesi - cuma: Saat 8 - 12
Pazartesi ve çarşamba: Saat 14 - 16

Marsberg
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Konrad-Adenauer-Freienohl Okulu
Meschede Belediyesinin farklı dinlerden öğrencileri 
olan alt düzey orta okulu (Gemeinschaftshauptschule)
Im Ohl 9
59872 Meschede

Biz kimiz?

Konrad-Adenauer Okulumuz yaklaşık 50 yıldan beri 
alt düzey ortaokul olarak Meschede eğitim bölge-
sinin ayrılmaz bir öğesidir. Öğrencilerimizi kalifikas-
yonlu "üst düzey ortaokul (Realschule) mezuniyeti" 
de dahil olmak üzere ortaöğrenim I'in tüm diploma-
larına ulaştırıyoruz.
Öğrencilerin çoğu 10. sınıftan itibaren okulda veya 
işletmede ikili meslek eğitimine geçmektedir.
Mesleki bir eğitim amaçlayan öğrencilerin %90'dan 
fazlası okulun yardımıyla bir mesleki öğrenim yeri 
bulmaktadır.

İş birliği partnerlerimiz

İş ve İşçi Bulma Kurumu, Güney Vestfalya Kolping 
Eğitim Merkezleri ve yaklaşık 40 bölgesel işletme ve 
kurumla yakın iş birliği yapıyoruz.

Ders ve
ara saatleri

Okul günümüz saat 8.00'de başlar. Öğrenciler için 
verimli ders saatleri sağlamak için ağırlıklı olarak 60 
dakikalık bloklar halinde ders veriyoruz.
Okul saat 13.15'te biter, sadece salı günleri "uzun 
gün" yaparız, saat 14.05'te sona erer.

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Öğrenciler öğleden sonra etüdünde yemek yiyebilir 
ve ev ödevlerini yapabilir.
Aşağıdaki çalışma grupları öğleden sonra uygula-
nır:
"Öğrenciler öğrencileri eğitiyor" projesinde üst sınıf 
öğrencileri yeni öğrenciler için alıştırma birimleri su-
nar, örn. futbol, badminton, basketbol. Bir kız öğren-
ci grubu haftada bir "Fit for life" çalışma grubunda 
bir araya gelir (ödüllü proje). Sosyal çalışma teklifle-
ri öğrencilerin kişiliğini güçlendirir.
Halihazırda müzik çalışma grubu ensible e.V. part-
nerimizle bir öğrenci festivaline hazırlanıyor.

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

"Becerileri güçlendir - Birbirine dikkatli davran - So-
rumlu davran" idealimiz ağırlık noktalarımızı göste-
rir. Bizim için okul olarak ders günlük faaliyetimizin 
merkezinde yer alır. Öğrenme, kendimizi rahat his-
settiğimiz bir toplulukta ve ortamda en iyi şekilde 
gerçekleşir. Bu bizim için son derece önemlidir.
Velileriyle birlikte öğrencilerimizi toplumda söz sa-
hibi olan sorumluluk bilincine sahip ve reşit insanlar 
olacak şekilde eğitiyoruz.
Kendimizi erkesin öğrenme ve yaşama için bireysel 
alana sahip olduğu bir öğrenme yeri olarak görüyo-
ruz.
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Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Tüm derslikler sunum medyasıyla ve şifreli W-Lan 
ile donatılmıştır. Okul gününde ve muhtemel uzak-
tan eğitim için dijital bir online ders ve ev ödevi planı 
(padlet) kullanıyoruz.
Derste LEGO robotlarını programlıyoruz.

Hangi ödüllere sahibiz?

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Okulumuz Freienohl'de Ohl'ün sakin bir bölgesinde 
yer almaktadır.
Otbüsler doğrudan okulun önünde durur.
Tren garından da okula kolayca ulaşılabilir.
Hemen yakınında spor tesisleri ve düzenli olarak 
kullandığımız WOFI yüzme havuzu bulunmaktadır.

Konrad-Adenauer-Freienohl Okulu
Meschede Belediyesinin farklı dinlerden öğrencileri 
olan alt düzey orta okulu (Gemeinschaftshauptsc-
hule)
Im Ohl 9
59872 Meschede
 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11
 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Açık kapı günü:

Cumartesi, 9 Ocak 2021 saat 10.00 - 13.00

Kayıt zaman aralığı:

17 Şubat - 11 Mart 2021

Daha ayrıntılı bilgi Ocak 2021'den itibaren:

www.kas-freienohl.de

Meschede
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Sankt Walburga Okulu
Meschede Belediyesinin kat. alt düzey 
ortaokulu (Hauptschule)
Schederweg 57
59872 Meschede

Biz kimiz?

Ortak öğrenme okulu

205 öğrenci

22 öğretmen

2 özel pedagog

Ayrıca göçmenlik geçmişine sahip öğrencilerin dü-
zenli derslere katılmaları için HAZIR hale getirildiği 
bir hazırlık sınıfımız vardır.

İş birliği partnerlerimiz

 Meschede Yerleşim ve İnşaat Kooperatifi

 M. Busch firması

 KettenWulf firması

 Lobbe - tasfiye firması

Ders ve
ara saatleri

Ders başlangıcı Saat 7.35

Ders saati 90 dakika

Aralar 25 ve 20 dakika

Ders bitişi Saat 12.50

Ardından
Etüt hizmeti 13 Plus

Saat 15.00'e 
kadar

Ders dışında neler
sunuyoruz?

 Ders arası sporu

 Okul paramedikleri

 Öğrenciler arasında aktif bir uzlaştırma

 Öğrenciler tarafından aralarda satış organize 
edilmiştir

 Okul sosyal faaliyeti

 Meslek yaşamına başlangıç desteği

 Spor çalışma grubu

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Okulumuzda öğrenciler odak noktasındadır.

Bu arada aşağıdaki ağırlık noktaları büyük bir rol 
oynar:

Çeşitlilikle faaliyet (birlikte öğrenme, hazırlık sınıfı, 
dil desteği konsepti, müzikal projeleri, veliler kafesi)

Demokrasi teşviği (sınıf konseyi, Junior seçimi, öğ-
renci kooperatifi)

Güçlü yönleri geliştirme (5. ve 6. sınıflarda öğrenme 
stüdyosu Ben-dosya)

En baştan itibaren mesleki oryantasyon

Tüm bunlar, "birlikte-birbirimiz için" eğitim konsepti-
miz temelinde gerçekleşir

Ayrıca "Geleceğin okulu - Sürdürülebilir kalkınma 
için eğitim" sertifikasına müracaat ediyoruz.
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Hangi dijital araçları
kullanıyoruz?

Matematikte online teşhis

Uzaktan eğitim için Almanca ve İngilizce Google sı-
nıfı

Anton App

Bizim için birlikte sosyal öğrenme ön plandadır.

Hangi ödüllere sahibiz?

OPENION okulu

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Okulumuz Meschede'nin merkezindedir ve Au-
gust-Macke okul merkezinin bir parçasıdır.

Ana sayfamızda çalışmamıza, okul hayatımızdan 
izlenimlere ve birçok önemli bilgiye dair örnekler bu-
lunabilir.

Ayrıca bir okul broşürümüz vardır.

Sankt Walburga Okulu
Meschede Belediyesinin kat. alt düzey ortaokulu  

(Hauptschule)

Schederweg 57

59872 Meschede

 02 91/ 65 61

 02 91 / 21 82

 sekretariat@walburga-hauptschule.de

 www.walburga-hauptschule.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Açık kapı günü

23 Ocak 2021 Saat 10.00

Kayıt zaman aralığı

15 Şubat - 12 Mart 2021

Meschede
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Realschule der Stadt Meschede 
(Meschede Belediyesi Üst Düzey 
Ortaokulu)
Schederweg 59
59872 Meschede

Biz kimiz?

Biz bir üst düzey ortaokuluz (Realschule) ve ağırlıklı 
olarak öğleden önce ders yapıyoruz. Kimi zaman 7. 
veya 8. ders de yapılmaktadır.
5. ve 6. eğitim öğretim yılında yüzme dersi de alırsı-
nız. Din dersi yerine "Uygulamalı felsefe" dersini de 
ilave olarak sunuyoruz.
Doğa bilimleri ve spor branş odaları yenilenmiştir ve 
iyi durumdadır.

Genellikle senede üç sınıfımız ve yaklaşık 440 öğ-
rencimiz vardır.
Okul yöneticileri Bay Startmann ve Bay Vogt'tur.

İş birliği partnerlerimiz

Bölgedeki tüm işletmelerle, ayrıca gençlik dernekle-
riyle, OT, Donum Vitae, kadın danışmanlığı, ARGE, 
polis ve meslek kolejleriyle yakın çalışma yürütüyo-
ruz.

Ders ve
ara saatleri

Ders başlangıcı Saat 7.30

1. ve 2. ders Saat 9.05'e kadar

ara Saat 9.05 - 9.25

3. ve 4. ders Saat 11.00'e kadar

ara Saat 11.00 - 11.15

5. ve 6. ders Saat 12.47
7. sınıftan itibaren

7. ve 8. ders saat 15.00'e kadar

yapılmaktadır

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Saat 15.00'e kadar Sauerland Sosyal Ağı'nın yar-
dımıyla öğleden sonra etüdü sunuyoruz. Burada 
yemek yiyebilir, ev ödevlerini yapabilir ve oynaya-
bilirsiniz.
Sosyal alanda görev almak isteyenler bunu medya 
izcilerinden ve uzlaştırıcılardan öğrenebilir.

İlk yardım kursuna katılabilir ve okul paramediği ola-
rak yardım edebilirsiniz.
Ayrıca otobüs görevlisi, öğleden sonra etüdünde 
yardımcı olarak ya da büfe hizmetinde çalışabilirsi-
niz.

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Çocuğunuzla güvenli bir şekilde ilgilenen bir okuluz. 
Her kız ve erkek öğrenci bizi için önemlidir.
Temel branşlarda ilave dersler ve 5. ve 6. yıllarda da 
doğru okuma yazma dersi veriyoruz.
7. sınıftan itibaren teknoloji, bilgi işlem, Fransız-
ca, biyoloji veya sosyal bilimler arasında başka bir 
branş seçilebilir.



33

Meschede

Her yıl spor rozeti, yılbaşı turnuvası ve Henne Gölü 
gezisi sunuyoruz.

2019'dan beri ortak yaşam okuluyuz.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Tüm dersliklerde laptop ve projektörle ders yapıyo-
ruz. Ayrıca öğrenciler için ödünç de alabileceğimiz 
dijital nihai cihazlara sahibiz.

Hangi ödüllere sahibiz?

Üç kere Agenda sertifikası kazandık

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Realschule der Stadt Meschede (Meschede Beledi-
yesi Üst Düzey Ortaokulu), Meschede August-Mac-
ke okul merkezinde yer almaktadır.
Ana sayfamızdan daima önemli ve en yeni bilgileri 
bulabilirsiniz.
Özellikle korona koşulları altında değişiklikleri hızlı 
ve güvenilir bir şekilde öğrenirsiniz.

Realschule der Stadt Meschede
Schederweg 59
59872 Meschede

 02 91 / 61 77
 02 91 / 61 07

 post@realschule-meschede.de
  www.realschule-meschede.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Kayıt zaman aralığı 16 - 26 Şubat 2021'dir. Okul bü-
rosuna kayıt olursunuz.
Açık kapı günü bu yıl farklı şekilde düzenlenecektir.
Bilgileri ve videoları ana sayfamızda bulabilirsiniz.
Ana sayfaya bakın!
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St. Walburga-Realschule 
(Üst Düzey Ortaokul)
An Klocken Kapelle 18
59872 Meschede

Biz kimiz?

St. Walburga-Realschule olarak Matthias Laumann 
(okul müdürü) ve Claudia Heitkamp-Kappest (mü-
dür yardımcısı) tarafından yönetilmektedir.

Okulumuz Paderborn Başpiskoposluğu'nun spon-
sorluğunda özel bir muadil okuldur.

Halihazırda 425 öğrenci okulumuzu ziyaret etmek-
tedir. Öğrenciler 27 öğretmen tarafından ders gör-
mektedir.

2019 yılında kapsamlı bir yeni bina tamamlanmıştır.

Büyük bir mezunlar akşamıyla kutlanan 90. kuruluş 
yıldönümüne uygun olarak bu yeni bina okul toplu-
luğuna tanıtılmıştır.

İş birliği partnerlerimiz

İyi bir meslek seçimi hazırlığı imkanı sunabilmek için 
yerli şirketlerle yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

Ders ve
ara saatleri

St. Walburga-Realschule'de ders saat 7.30'da baş-
lar. 6. ders saat 12.45'te başlar. Ardından her gün 
en geç saat 14.45'e kadar (8. ders) ders işlenir

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Her gün (cuma günleri hariç) saat 15.30'a kadar 
ücretsiz etüt hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet ihtiyaca 
göre örn. haftanın sadece bir günü talep edilebilir.

Bitişikteki Königsmünster manastırının yemekhane-
sinde bir öğle yemeği alma imkanı vardır.

Öncelikli olarak öğrencilere ev ödevlerini sakin bir 
ortamda yapma imkanı sunuyoruz.

Ardından öğrencilere çeşitli yaratıcı veya sportif ak-
tiviteler sunuyoruz.

Daimi iletişim partnerleri olan Bayan Dreibholz ve 
Bayan Kaiser'in yanı sıra 10. sınıf öğrencilerinin de 
gönüllü olarak etüt personelini desteklemesi bizi 
memnun etmektedir.

Öğrencilerin gönüllü olarak kayıt olabileceği tek te-
ker çalışma grubu veya klavye eğitimi çalışma grup-
larını sürekli sunuyoruz.

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Okulumuz Paderborn Başpiskoposluğu'nun spon-
sorluğunda devlet tarafından kabul edilmiş ve ruh-
sat verilmiş bir muadil okuldur. Devlet okulları ile 
eşit düzeydedir ve eşdeğer diplomalar sağlar. Aynı 
zamanda muadil okul statüsü, daha fazla pedagojik 
özgürlük ve öncelik belirleme imkanı sunar.

Eğitim ve öğretim faaliyetimizde Hristiyan değerle-
rini esas alıyoruz. Bu anlayıştan hareketle sadece 
öğretme ve öğrenme topluluğu değil, aynı zaman-
da insanı odak noktasına alan bir eğitim topluluğu 
oluşturuyoruz. Velilerle yakın ve güven dolu bir iş 
birliğine özellikle önem veriyoruz.

Birlikteliğin niteleyici özelliği kişiye saygı duyarak 
yaklaşımdır. Okul hayatında yer alan herkesin kar-
şılıklı kabul göstermesi ve korkmadan öğrenmenin 
temelini oluşturan karşılıklı görüşme isteği buna da-
hildir.

Geniş kapsamlı bir farkındalık teklifi öğrencilerin ye-
teneklerini geliştirir.
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Örneğin sınıf yönetimleri öğrencilere altı yıl boyun-
ca eşlik etmek suretiyle bu prensipleri tatbik ederiz. 
Böylece çoğu zaman gündelik okul yaşamının da 
ötesine geçen bir güven ilişkisi doğar.

Gündelik okul yaşamımıza sadece öğrenme değil, 
eğlence ve mutluluk da dahildir. Bu, örn. çok farklı 
yeteneklere ve becerilere sahip öğrencilerin ve öğ-
retmenlerin katkıda bulunduğu Altweiber'deki gele-
neksel karnaval kutlamamızda çok açık bir şekilde 
görülür.

Velilerle her yıl düzenlenen okul bahçesi festivalimiz 
de önemli kutlamalarımızdan biridir.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Dijital donanımımız son derece iyidir. Her derslik 
öretmen iPad'leri ile kolayca bağlantı kurabilen ve 
böylelikle dijital destekli dersin sorunsuzca yapılma-
sını sağlayan bir projektöre sahiptir.

Bunun yanı sıra okul, okulun dört kademesine eşit 
olarak dağıtılmış olan ve bu sayede ders için kolay-
ca erişilebilen 120 öğrenci iPad'ine sahiptir.

Yeni okul portalı merkezi, öğrenciler ve öğretmenler 
arasında kolay iletişimi sağlamak için video konfe-
rans aracına sahip dijital bir iletişim platformu sunar.

Hangi ödüllere sahibiz?

Sürdürülebilirlik ve adalet bizim için bilhassa önem-
lidir. Bu nedenle adil okul olarak müracaatta bulun-
duk ve üstlendiğimiz görevden dolayı 2015 yılında 
ödüllendirildik.

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Ana sayfamızda daha fazla bilgi bulabilirsiniz. İn-
dirmek üzere bilgilendirici broşürümüzü de burada 
bulabilirsiniz.

Sorularınız varsa telefonla da iletişime geçebilirsi-
niz.

St. Walburga-Realschule (Üst Dü-
zey Ortaokul)
An Klocken Kapelle 18
59872 Meschede
 02 91 / 95 29 84 - 0
 02 91 / 95 29 84 - 9
 info@walburga-realschule.de
 www.walburga-realschule.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

23 Ocak 2021 tarihinde açık kapı günü gerçekleş-
tirilecektir. Saat 9.00'da başlıyoruz. Plan, pandemi 
durumuna bağlıdır ve kısa zamanda ana sayfa veya 
günlük basın üzerinden iletişime geçilecektir.

Kayıtlar 30 Ocak ila 3 Şubat tarihleri arasında alı-
nacaktır.

Kayıtla ilgili bilgiler ana sayfada mevcuttur.

Meschede



36

Gymnasium der Benediktiner 
(Akademik Lise)
Klosterberg 7
59872 Meschede

Biz kimiz?

Gymnasium der Benediktiner, Königsmünster ma-
nastırının sponsorluğunda katolik bir okuldur. Oku-
lun eğitimsel yönelimi Benediktin Tarikatının 1500 
yıllık geleneğiyle şekillenmektedir. Benediktin ma-
nastırları her zaman eğitim yerleri olmuştur. Genç-
lerin hayata iyi bir başlangıç yapmaları bizim için 
heyecan verici ve zorlu bir görevdir.
 "Dilatato corde Humanitas exhibeatur" -
 "Büyük bir kalple insan olmayı mümkün kılmak"
Okulumuzun sloganı kutsal Benedikt'in manastır 
kurallarından doğmakta ve okulumuzun eğitim ve 
öğretim faaliyetinin amacını açıklamaktadır.

İş birliği partnerlerimiz

Königsmünster manastırının lise son sınıf akademi-
siyle ve Hochsauerlandkreis Müzik Okulu ile (özel-
likle nefesli çalgılar sınıfı ve orkestra alanında) bir-
likte çalışıyoruz.
Üniversite ve meslek seçimi hazırlığı konusunda 
Federal Çalışma Dairesi, Güney Vestfalya yükseko-
kulu (Meschede bölümü) ve birçok yerli firma ve ku-
rumla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık 
1.800 üyesi bulunan mezunlar derneği, üniversite 
ve meslek alanından uygulayıcıları öğrenciler için 
iletişim partneri olarak görevlendirmek suretiyle bu 
alanda bir araya getirmektedir.
Öğretmenlerimizden biri olan P. Julian, birçok part-
ner okulumuzun aralarında yer aldığı dünya ça-
pında yakl. 200 Benediktin okulundan biri olan In-
ternational Commission on Benedictine Education 
başkanıdır.

Ders ve
ara saatleri

Ders başlangıç saati 7.30'dur. Saat 9.00 - 9.20 ve 
saat 10.50 - 11.10 arasında uzun ara verilir. Altıncı 
ders saat 12.45'te biter. Birçok SI öğrencisi için bu 
çoğu gün olağan ders sonudur. Saat 12.45 - 13.00 
arası öğle arasıdır, bunu saat 16.00'ya kadar 7. - 10. 
dersler takip eder.
Öğleden sonra dersi olan SI sınıfları (normalde 5. 
ve 6. sınıfta olmayan) esasen bu gülerde 6. veya 7. 
derste dinlenmeye yeterince fırsat kalacak şekilde 
öğle araları vardır. Bu sürede öğrenciler manastır 
formatında yemek yiyebilir ve sosyal hizmet uzmanı 

tarafından yeni manastır forumunda öğle etüt oda-
larında bakılırlar.
SI'de de dersin büyük bir kısmı blok ders olarak ya-
pılır.

Ders dışında neler
sunuyoruz?

• Bigband
• Orkestra
• Alt sınıflar korosu ve büyük koro (8. sınıftan itibaren)
• Tiyatro grubu "Die Theatiner"
•  Futbol çalışma grubu (DFB (Alman Futbol Fede-

rasyonu) partner okulu)
• Üst sınıfta İspanyolca çalışma grubu
• Satranç çalışma grubu
• Sanat çalışma grubu
• Kaligrafi çalışma grubu
• Robot ve elektronik çalışma grubu
• 3B baskı çalışma grubu
• Dans çalışma grubu
• Fitness çalışma grubu
• On parmak yazma kursu
• Hukuk çalışma grubu

Aynı şekilde üniversite ve meslek seçimi için
kapsamlı bir program sunuyoruz.
Akademik lisemiz (Gymnasium) (özellikle dünya ça-
pındaki Benediktin ve Sistersiyenler okulları toplu-
luğu kapsamında) partner okullardan oluşan bir ağ 
sunuyor:
•  Pannonhalma bronz manastır akademik lisesi, 

Macaristan
• Glenstal manastır akademik lisesi, İrlanda
• St. Benedict’s School Ealing (London), BB
• Benedictine Highschool Cleveland/Ohio, ABD
• College of St. Benedict Collegeville/Minnesota, ABD
• Lycée Saint-Jean Douai, Fransa
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Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Okulumuzun sloganı bizi ana düşüncemize götürür:
• Sağlam bir genel eğitim üniversite eğitiminin ve 

mesleğin temelidir.
• Gençler, hayattaki vazifelerine güvenle ve özgü-

venle yaklaşabilme tecrübesine ihtiyaç duyarlar.
• Aynı şekilde sorumluluğun ve insani yakınlığın 

kazanılması önemlidir.
• Benediktinler olarak Allah'a güvenmenin başarılı 

bir hayatın anahtarı olduğu kanaatindeyiz.
Kapsamlı branş eğitiminin yanı sıra tüm alanlarda 
özel teklifler vardır:
Koro sınıfı:
Müzik eğitimi 5. sınıfta ses ağırlıklı olarak gerçek-
leştirilir. 6. sınıftan itibaren koro sınıfımıza katılma 
imkanı vardır, müzikle ilgili içerikler ilave bir haftalık 
ders saatine öğretilir.
Nefesli çalgılar sınıfı:
5. sınıftan itibaren ücret karşılığında nefesli çalgılar 
sınıfına katılma imkanı vardır. Müzik dersi içerikle-
rine ilave olarak nefesli bir müzik aleti öğrenilebilir.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Okul portalı veya sanal okul ortamı olarak lo-net² 
(www.lo-net2.de) kullanılır. Portal öğretmenler ve 
öğrenciler arasında iletişimin ve materyal alış veri-
şin kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
Ders planına ve değişiklik planına WebUntis ve oku-
la ait bir uygulama üzerinden erişilebilir, tüm öğret-
menlere e-posta yoluyla da ulaşılabilir.
Kapsamlı ve yüksek performanslı donanımla (üç 
bilgisayar odası, aktif tahtalar, tabletler, 3B labora-
tuvar) birlikte iyi geliştirilmiş bir okul LAN ve WLAN'ı, 
tüm branşlarda dersin dijital medya destekli olarak 
da yapılabilmesini sağlar. Apple-TV ve görüntüleme 
cihazı olarak geniş ekranlı monitörlerle dersliklerin 
donatılması işlemi önümüzdeki haftalarda tamam-
lanacaktır.

Hangi ödüllere sahibiz?

Bağımsız sponsorluk kapsamında bir okul ola-
rak üniversite eğitimi ve meslek seçimi alanın-
da, öğrencilerin bireysel olarak desteklenmesi 
(özellikle birçok yarışmaya başarıyla katılarak), 
Compassion sosyal stajının uygulanması konu-

larında, medya eğitimi ve enformasyon eğitimi 
(zorunlu çalışma gruplarıyla enformasyon tek-
nolojisi eğitimi ve medya izcileriyle) doğa bilim-
leri-teknik alanındaki tekliflerle (robot çalışma 
grubu, 3B laboratuvardaki kurslar), estetik eğitim 
alanında birçok teklifle, Benediktin okullarının 
ağında uluslararası iş birliği ve çok daha fazlası 
sayesinde çok farklı şekillerde görev üstleniyo-
ruz. Esasen bu etkinliklerin okul harici partnerler 
tarafından sertifikalandırılmasını amaçlamıyoruz. 
 

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Gymnasium der Benediktiner
Klosterberg 7
59872 Meschede
 02 91 / 99 68 - 0
 02 91 / 99 68 - 27
 verwaltung@gymn-benedictinum.de
 www.gymn-benedictinum.de

  

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Kayıt zaman aralığı süresince ve öncesinde (rande-
vu tarihi belirledikten sonra) okul müdürü olarak Bay 
Plugge bilgilendirme görüşmeleri için hazırdır.
Bu tür görüşmeler özellikle akademik lise (Gymna-
sium) okul formatının hususiyeti, akademik lisedeki 
(Gymnasium) okul kariyerine elverişlilik, özel spon-
sorluk kapsamındaki bir okulun hususiyetleri veya 
Benediktin akademik lisesinin (Gymnasium) özel 
katolik-benedikt profili hakkında belirsizlikler söz 
konusu olduğunda yararlıdır.

Meschede
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Gymnasium der Stadt Meschede  
(Meschede Belediyesi Akademik Lisesi)
Schederweg 55
59872 Meschede

Biz kimiz?

1965 yılında kurulan okulumuz Meschede Belediye-
sinin sponsorluğunda kız ve erkek öğrencilere yö-
nelik bir devlet akademik lisesidir. Halihazırda 613 
öğrenciye 53 öğretmen ve stajyer tarafından ders 
verilmektedir. Kadromuz genel olarak çok genç ol-
duğundan, "bizde taze bir rüzgar esiyor"!
Meschede Belediyesi Akademik Lisesinde son yıl-
larda görülmesi gereken bazı şeyler oldu. Öğrenci 
bilgilendirme imkanlarının ve dijital yapının genişle-
tilmesi bizi modern bir okul haline getirmektedir!
Ancak modern bir okulda bedensel sağlık ve etüt 
imkanları göz ardı edilmemelidir:
Bu nedenle güzel ve konforlu bir yemekhanemiz 
vardır ve esnek ve ücretsiz öğleden sonra etüdü 
sunuyoruz.

İş birliği partnerlerimiz

 Meschede kasabası
 Eğitim danışmanlık birimi
 Okul danışmanlık birimi
 Okul sosyal faaliyeti
 İlçe Spor Birliği
 SSV Meschede Voleybol Departmanı
 Maron Dans Okulu
 ensible e.V. (Social Network Training)
 İlçe Emniyet Müdürlüğü (otobüs eğitimi, medya 

eğitimi)
 Güney Vestfalya Meslek Yüksekokulu

Ders ve
ara saatleri

Ders planımız ilk dört saat için blok ders modelini 
takip etmektedir. Böylece öğleden önce öğretilebi-
lecek konularının sayısı azalır, bu da öğrencilerin 
ev ödevlerinin yükünü ve okul çantasındaki ağırlığı 
hafifletir.

1. ve 2. ders Saat 7.30 - 9.00

1. Ara Saat 9.00 - 9.20

3. ve 4. ders Saat 9.20 - 10.50

2. Ara

5. ders Saat 10.50 - 11.55

6. ders Saat 12.00 - 12.45
Öğle arası veya

7. ders Saat 12.45 - 13.30

8. ders Saat 13.35 - 14.15

9. ders Saat 14.20 - 15.00

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Birçok cazip çalışma grubu teklifleri:

 Satranç
 Voleybol
 Dart
 Spor yardımcılığı eğitimi
 Koro ve müzik grubu
 Film
 Doğaçlama tiyatro
 İklim koruması
 MINT
 Robot
 Gençlik araştırıyor

Özel ders ve destek programları:

 FIT ("Gönüllü Bireysel Eğitim")
 TANDEM (Öğrenci rehberleri öğrenme güçlük-

lerinde yardımcı oluyor)
 HIFI (Yüksek yeteneklerin desteklenmesi)
 Çok sayıda yarışmaya katılım
 Doğru yazma eğitimi

Diğer:

 9. yıl için gönüllü dans kursu
 7. yıl için gönüllü on parmak yazma kursu
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Bizi özel bir okul
yapan nedir?

 5. ve 6. sınıflarda MINT, SPRINT, SPORT profil 
kursları

 5. ve 6. sınıflarda branş olarak "sosyal öğren-
me"

 İngiltere ve Fransa ile öğrenci değişimi
 Danışman öğretmen ekibi
 Uzlaştırıcı programı
 Medya izcileri
 Social Network Training
 Okul paramedikleri
 Saat 14.30'a kadar ücretsiz öğleden sonra etü-

dü
 Ders arası sporu
 Yemekhane
 Öğrenci kütüphanesi
 5. sınıfta IKG (Bilgi ve iletişim tekniğinin temelle-

ri) - günleri
 8. sınıfta ofis ve mesleki oryantasyon
 Öğrencilerin üstün başarılarının yılda bir ödül-

lendirilmesi: "Şehrin en iyileri"
 Sloganımıza uygun güven dolu bir atmosfer: 

Şehre ait. Birlikte. Birbiri için.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

 Logineo Kuzey Ren-Vestfalya
 Bilgi alışveriş platformu lo-net2
 Laptoplar ve tabletler
 Üç bilgisayar salonu
 Akıllı tahtalar
 Dijital kendi kendine öğrenme merkezi
 W-Lan

Hangi ödüllere sahibiz?

 MINT - Dost okul (3 yıldız)

 

 UNICEF - Kalite onaylı okul

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Gymnasium der Stadt Meschede
August-Macke Okul merkezi
Schederweg 55
59872 Meschede

 02 91 / 99 38 - 0
 02 91 / 99 38 - 99

 post@gymnasium-meschede.de
 www.gymnasium-meschede.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Sadece dijital açık kapı günü

Kayıt zaman aralıkları:
17 - 20 Şubat 2021

Çarşamba ila cuma: Saat 8.30 - 13.00
ve saat 14.00 - 18.00
Cumartesi: Saat 9.00 - 12.00

Çocuğunuzun kaydını yaptırma konusunda hâlâ 
emin değilseniz, lütfen bizi arayın ve bir bilgilendir-
me randevusu ayarlayın.

Meschede
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Sekundarschule (Ortaokul)
Olsberg - Bestwig
Am Schwesternheim 5
59939 Olsberg

Biz kimiz?

Ortaokul, tam günle bağlantılı entegre okul formatı 
olarak ortaöğrenim I alanında kapsamlı bir okul 
portföyü sunar.

Burada öğrenciler hem mesleki eğitime hem de üni-
versiteye giriş yeterliliğine hazırlanır.

Ortaöğrenim I diplomaları elde edilebilir.

Sekundarschule Bestwig-Olsberg, özel eğitim 
desteğine ihtiyacı olanlar da dahil olmak üzere tüm 
öğrencileri uygun bir şekilde destekleyen kapsamlı 
bir okuldur.

İş birliği partnerlerimiz

Sekundarschule Bestwig-Olsberg, sorunsuz bir 
geçiş sağlamak için Meschede ve Brilon'daki aka-
demik liselerle ve meslek kolejleriyle yakın bir iş 
birliği yürütür.

Ders ve
ara saatleri

Ders başlangıcı Saat 7.30

Pzt., çar. ve per. ders bitişi Saat 15.50

Sa. ve cu. ders bitişi Saat 12.50

1. ara 20 dakika

2. ara 15 dakika

Öğle arası 50 dakika

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Tam gün eğitim veren okul olarak 5 - 7. yıllarda der-
sin yanı sıra çalışma grupları vardır.

8. yılda tamamlayıcı derslerle başka bir yabancı dil 
öğrenme, akademik liseye geçiş için hazırlanma 
veya eksiklikleri giderme imkanı sunuyoruz.

Spor / sağlık, tasarım / kültür, medya / iletişim ve to-
pluluk / sosyal faaliyetler alanlarından seçim yapma 
imkanı da vardır.

Öğle aralarında egzersiz ve rahatlama seçenekleri 
de vardır.

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Sekundarschule Olsberg-Bestwig, çocuğunuzun 
yalnızca mesleğine ve hayata en iyi şekilde 
hazırlanmadığı, aynı zamanda yetenekleri ve güç-
lü özellikleriyle bağımsız kişilik olarak en iyi şekilde 
teşvik edilen bir yer olmayı hedeflemektedir. Bunun 
için normal ve destek okulu öğretmenleri ve sosyal 
hizmet çalışanları son derece profesyonel bir ekipte 
birlikte çalışırlar.

5. sınıfta Eversberg'e sınıf gezisiyle (slogan: "Birlik-
te sınıfız") ve 6. sınıfta sosyal yetkinlik eğitimiyle er-
ken yaşta bilinçli bir birlikteliği, empatiyi ve toleransı 
aşılıyoruz.
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Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Her sınıfta dijital tahta (Visu-Board) mevcuttur.

Ders materyallerini dijital olarak kullanıma sunmak 
için bir öğrenme bulutu (Logineo NRW) kullanıyoruz.

Öğrencilerle dijital ortamda da iletişim kurmak için 
Logineo Messenger yeni oluşturuldu.

Hangi ödüllere sahibiz?

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Sekundarschule Olsberg-Bestwig
Okulumuzun iki şubesi vardır:

Olsberg ana şubesi

Am Schwesternheim 5

59939 Olsberg

 0 29 62 / 97 61 80
 0 29 62 / 97 61 88
 sekretariat. olsberg@@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

Bestwig yan şubesi - genişlemekte
Zum Schulzentrum 1
59909 Bestwig

 0 29 04 / 97 68 22 81
 0 29 04 / 97 68 22 50
 sekretariat.bestwig@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Bilgilendirme akşamı

26 Kasım 2020 

Saat 19.00'da konferans salonunda

Her iki şubede kayıt zaman aralığı

16 - 26 Şubat 2021
Saat 8.30 - 12.30

24 Şubat
Saat 16.00 - 18.00

Olsberg
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Schule am Wilzenberg
Schmallenberg Belediyesinin farklı dinlerden öğrencileri
olan alt düzey ortaokulu (Gemeinschaftshauptschule) 
Ortaöğrenim I
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

Biz kimiz?

Herşey dahil tam gün eğitim veren bir okuluz ve ha-
lihazırda 375 öğrenci 18 sınıfta ders görmektedir.
Öğretmenler kurulu 42 meslektaştan, 4 harici mü-
zik öğretmeninden, iki sosyal hizmet uzmanından 
ve çok yönlü profesyonel ekipler için bir uzmandan 
meydana gelmektedir. Bir okul köpeği de bize da-
hildir.
Beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar ders veriyor 
ve 9. sınıftan, 10. sınıftan (10. sınıf tip A) sonra alt 
düzey ortaokul diploması (Hauptschulabschluss) ve 
teknik meslek okulu diploması (Fachoberschulreife) 
(10. sınıf tip B) veriyoruz.
İyi donanımlı dersliklere ve branş odalarına, üçlü 
jimnastik salonuna ve tüm gün kapsamında da kul-
lanılabilen çok sayıda odaya sahibiz. Öğle arası için 
büyük bir yemekhane, bekleme ve oyun odası, bir 
dinlenme odası ve bir çay ocağı hizmete açıktır.

İş birliği partnerlerimiz

Schmallenberg Şehri'ndeki çok sayıda dernekle, fir-
mayla ve kurumla yakından bağlantılıyız.
Gençler için sanat okuluyla, destek bandı projesiy-
le ve rotari kulüpleriyle yakın ve düzenli bir iş birliği 
gerçekleşmektedir. Özellikle mesleki oryantasyon 
konusunda şehirdeki çok sayıda işletmeyle doğru-
dan temas bizim için önemlidir. Burada İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun okuldaki düzenli ziyaretleri de 
büyük öneme sahiptir.
Bir diğer iş birliği Alman Futbol Federasyonu iledir.
Çevre eğitimi kapsamında, orman ofisi tarafından 
düzenli destek verilmektedir.
Şehirdeki huzurevleriyle orkestra sınıflarının kon-
serleri aracılığıyla temaslar vardır. Okulun gönüllü 
trafik görevlileri ve bisiklet sürücülerine yönelik hiz-
metler bölgenin polisi tarafından izlenir.

Ders ve
ara saatleri

Öğrenciler için aşağıda belirtilen saatler belirleyici-
dir:

Pazartesi, salı ve
perşembe günleri Saat 7.45 - 14.45

çarşamba günleri Saat 7.45 - 15.35

cuma günleri Saat 7.45 - 13.05

Bizde her ders saati 45 dakika sürer. İkinci ve dör-
düncü dersten sonraki her iki aranın yanı sıra altıncı 
dersten sonra 55 dakikalık bir öğle arası vardır.
5. ve 6. sınıflar için ders bağlayıcıdır.
Muhtemelen iptal edilen dersler bu yıllarda her za-
man telafi edilir, böylece veliler ders saatlerine kesin 
olarak güvenebilirler.

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Pazartesiden perşembeye kadar tüm öğrenciler ye-
mekhanede sıcak bir öğün alma imkanına sahiptir.
Öğle arasında spor ve sanat alanında çok sayıda 
seçenek vardır. Aynı şekilde etüt personeli ve okul 
sosyal hizmet personeli tarafından ilgilenilen farklı 
dinlenme odaları vardır.
DFB (Alman Futbol Federasyonu) ile iş birliği kap-
samında gençler için DFB destek antrenmanı yapıl-
maktadır.
Alt sınıflardaki öğrenciler için Oberkirchen atçılık 
podyumunda terapötik binicilik seçeneği mevcuttur.
Altıncı, sekizinci ve onuncu eğitim öğretim yılında 
çok günlük sınıf gezileri organize ediyoruz. 7. yılda 
Alpler bölgesinde kayak boş zamanına katılma im-
kanı vardır.
Yakın ve uzak çevrede kültürel teklifler için günlük 
geziler sunuyoruz.

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Öğrencilerimiz 5. sınıfta orkestra sınıfına veya atöl-
ye sınıfına karar verirler. Orkestra sınıfında her öğ-
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renci bir nefesli veya vurmalı müzik aletini öğrenir. 
Küçük grup provaları ve sınıf orkestrasında provalar 
mevcuttur.
Atölye sınıflarında 5. ve 6. sınıftaki öğrenciler dört 
farklı atölyede çalışır. Bir tiyatro atölyesinin takip et-
tiği hareket atölyesiyle başlarsınız. İkinci yıl ev eko-
nomisi ve teknoloji atölyesi vardır.
5. ve 6. sınıflarda medya bilimi dersini zorunlu ders 
olarak belirledik.

Çalışma saatlerinde (AST) uzman desteği altında 
ana branşlardan alıştırmalar üzerinde çalışılır, bu 
sayede genellikle ev ödevi yoktur. Her çocuğun 
sınıfta kendi branşı vardır, bu sayede kitaplar vs. 
okulda kalabilir.
Sınıf öğretmenleri mümkün olduğunca fazla öğrenci 
katılımıyla sınıflarda ders verir.

Göçmenlik geçmişine sahip öğrenciler için dil des-
tek kursları sunuyoruz.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Tüm derslikler projektör, Apple-TV, projeksiyon per-
desi ve hoparlörlerle donatılmıştır.
155 iPad'imiz ve her biri 20 çalışma yerine sahip iki 
bilgisayar salonumuz vardır.
iPad'ler sınıf setinde veya münferit cihaz olarak sı-
nıflarda kullanılabilir. Karantina durumunda evde 
öğrenme için de kullanılabilir.
Tüm öğrencilerin birlikte çalıştığı önemli uygulama-
lar pages ve keynote'dur. Aynı şekilde padletler, ör-
neğin kelime alıştırması yapmak için kullanımdadır. 
Açıklama videolarının hazırlanması da derse dahil-
dir.
Seçmeli ders alanında çok sayıda dijital DSLR fo-
toğraf makinesiyle desteklenen bir fotoğraf çalışma 
grubu mevcuttur.

Lego robotları teknoloji dersinde kullanımdadır.
logineo ile çalışıyor ve logineo-lms öğrenme platfor-
munu kullanıyoruz.

Hangi ödüllere sahibiz?

DFB (Alman Futbol Federasyonu) – Futbol okulu:
Özel yetenek sahibi futbolcular için özel bir futbol 
destek antrenmanı teklifi

 

Mesleki oryantasyon alanındaki üstün başarılar için 
ödüllendirme
Ayrımcılığa karşı projeler

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Schule am Wilzenberg
Schmallenberg Belediyesinin farklı dinlerden öğrencileri
olan alt düzey ortaokulu (Gemeinschaftshauptschule) 
Ortaöğrenim I
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

 0 29 72 / 4 80 51
 0 29 72 / 4 80 53

 149950@schule.nrw.de
 www.schule-am-wilzenberg.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

23 Ocak 2021 Cumartesi, saat 9.00'dan 12.00'ye 
kadar açık kapı günümüz olarak gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür. Mutlaka bu gün bu eğitim öğretim 
yılında özellikle düzenlenmelidir.

Bu nedenle mutlaka ilkokullara yönelik güncel bil-
gilendirmeleri ve günlük basını takip etmenizi rica 
ederiz.
Kayıt zaman aralığı okulların açık olduğu saatler 
içerisinde 19 Şubat 2021 ila 12 Mart 2021 arasıdır. 
Kayıt için okul yönetimiyle memnuniyetle bireysel 
danışmanlık görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

Schmallenberg



44

Erich Kästner-Realschule 
(Üst Düzey Ortaokul)
Schulstraße 3
57382 Schmallenberg-Bad Fredeburg

Biz kimiz?

"Mizah, yaratcılık ve insanlık"
İsim verenin faaliyetine nüfuz eden bu temel değer-
ler, bizim için okul topluluğunun bir arada yaşaması-
nı sağlayan zamanla sınırlı olmayan temel ilkelerdir. 
455 öğrenci ve 30 öğretmen olarak uyumlu bir bir-
likteliğe ve okul hayatına dahil olan herkesin iyi bir 
iş birliği yapmasına özellikle önem veriyoruz. Açıklık 
ve hoşgörü, anlaşmazlıklarla başa çıkma yeteneği, 
eleştirel düşünme, düşkünler için görev üstlenme 
ve sorumlu bilinciyle hareket etme gibi önemli temel 
davranışların kazandırılmasını ortak bir gereklilik 
olarak görüyoruz. Bu bizim için bilgi kazandırmanın 
yanı sıra özellikle bağımsız çalışmayı teşvik etmek, 
takım uyumluluğunu ve kendine güveni ön plana 
çıkarmak ve tüm kişiliğene dair bilgi sahibi olmak 
anlamına gelir.

İş birliği partnerlerimiz

Bizim için önemli olan mesleki oryantasyon alanın-
da İş ve İşçi Bulma Kurumunun yanı sıra yoğun bir 
şekilde birçok şirket ve işletmeyle, ticaret odasıyla, 
Schmallenberger Unternehmen Zukunft şirketiyle 
ve bölgede bulunan meslek kolejleri ve akadmeik 
liselerle yakın bir iş birliği yürütmekteyiz. Öğrencile-
rimize iyi ve uygun bir mesleki gelecek açma hede-
finde tüm katılımcılar hemfikirdir.
Okulun kültürel yaşamı alanında Ensible e.V. Der-
neği, Power of Rock Derneği, gençler için sanat 
okulu ve Szenario Tiyatro Kulübünde güvenilir ve 
görev alan partnerlerimiz mevcuttur. Sosyal alanda 
Balthasar Çocuk Hospisi önemli bir partnerdir, Lä-
chelwerk Derneği, örn. düzenli proje haftalarında 
bize sürekli yeni deneyim alanları açar.

Ders ve
ara saatleri

Öğleden önce ders saat 7.55'te başlar ve 13.06'da 
biter.
Her bir yıl kademesinde öğleden sonra ders ya-
pıldığında 45 dakikalık öğle arasından sonra saat 
13.51'de başlar ve 15.25'te biter.
Öğle arasında öğrenciler bitişikteki müzişk eğitim 
merkezinde sıcak bir öğle yemeği alma imkanına 
sahiptir.

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Şundan başka iyi bir şey yoktur: Kendi yaptığından. 
Okulumuzun bu prensibini takiben çok çeşitli ders 
dışı seçeneklerin yanı sıra çalışma grupları alanın-
da, özellikle sosyal katılım ve karşılıklı destek ala-
nında geniş bir seçenek sunuyoruz.

Uzlaştırıcılar, spor yardımcıları, bahçe çalışma 
grubu, ev ekonomisi çalışma grubu, doğru okuma 
yazma sorunları alanında destek kursları, öğrenci 
konseyi faaliyetleri, özel ders borsası, yurt dışında 
misafir oyunlarla tiyatro gösterimleri bu seçenekler-
den bazılarıdır. Okul topluluğu özellikle Balthasar 
Çocuk Hospisine düzenli desteğe gönül vermek-
tedir. Öğrencilerimiz tarafından her yıl düzenlenen 
"Loud, Louder -EKR" festivalinde kültür ortaya ko-
yabileceğimizi ve okul topluluğu ve birçok misafirle 
birlikte kutlama yapabileceğimizi ispatlıyoruz.

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Bir yandan bölgedeki iki dilli bir branş sunan tek 
üst düzey ortaokuluz. Öğrenciler uygun talep olma-
sı halinde İngilizceyi daha derinlemesine öğrenme 
imkanı bulmaktadır. Uygun bir hazırlıktan sonra 7. 
sınıftan itibaren coğrafya dersini ve ayrıca 8. sınıf-
tan itibaren tarih dersini İngilizce olarak öğretiyoruz.
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Diğer yandan okulu yalnızca "içeriksel öğrenme" 
yeri olarak değil, aynı zamanda kişilik gelişim yeri 
olarak da anlıyoruz. Bizim için önemli olan değer 
yargılarını bix öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir 
konseptte bir araya getirdik:
Yapılan anlaşmalara uyuyorum.

Başkalarına saygı duyuyor ve değer veriyorum.
Kararlaştırılan saatlere uyuyorum.

Öğrenmenin başarısından ben sorumluyum.
Kendi istek ve ilgi alanlarımı formüle etmeye hazı-
rım.

Ben yardımseverim.
Bu ifadeler ortak hareketimizin hem temeli hem de 
hedefidir.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Tüm derslikler ve branş odaları dijital medyaların ve 
yöntemlerin kullanımına imkan sunan dijital temel 
donanıma sahiptir. İki bilgi işlem odası ve kısa süre 
önce gelen tabletler bu hizmeti tamamlamakta ve 
optimize etmektedir. Dijital ve analog öğrenmenin 
öğrenmeyi destekleyici kombinasyonu halihazırda 
eğitimsel odak noktalarımızdan biridir. Bu arada öğ-
retmenler ve öğrenciler arasında (veri) güvenliğiyle 
bilgi alışverişine imkan tanıyan dijital bir öğrenme 
yönetim sistemi kullanıyoruz.
Bu yeni imkanları kullanma konusunda öğrencilere 
eğitim veriyoruz. Ancak giderek dijitalleşen dünya-
nın tehlikelerini ve sorunlarını aydınlığa kavuştur-
mak da bizim için önemlidir. Bu arada öğrenciler ve 
veliler tarafından değer verilen sosyal ağ eğitimimiz 
temel direklerden biridir.

Hangi ödüllere sahibiz?

Erich Kästners'in sözleriyle: "Gizli kalanı ortaya çı-
karan daha çok sorulardır." Daima kendimizi geliş-
tirmeye ve ulaşılan hedeflerin ardından yenilerini ta-
kip etmeye devam ediyoruz. Bundan dolayı ödüller 
bizim için sadece anlık görüntülerden ibarettir.

Ancak değerler konseptimizin, düzenli olarak ger-
çekleştirilen proje haftalarından birinde dile getiril-
diği üzere Erich Kästner Topluluğu tarafından takdir 
edilmesi bizim için son derece önemlidir.

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Okulumuz, Schmallenberg semti Bad Fredeburg'da 
bulunmaktadır.

Erich Kästner-Realschule
Schmallenberg Şehri
Bad Fredeburg
Schulstraße 3
57392 Schmallenberg

 02974) 7056
 02974) 1012
 info@ekr-schmallenberg.de
 www.ekr-schmallenberg.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Ana sayfamızda www.ekr-schmallenberg.de okulu-
muzla ilgili çeşitli ve kapsamlı bilgiler edinebilirsiniz. 
Kişisel bir görüşmede veya telefonda size daha faz-
la bilgi vermekten memnuniyet duyarız.

16 Ocak 2021 Cumartesi, saat 9.00'dan itibaren 
açık kapı günümüz olarak planlanmıştır. Ana say-
famızda ve basın yoluyla kesin süreç hakkında sizi 
zamanında bilgilendireceğiz. Pandemi dolayısıyla 
okulda ziyaret imkanı sunamamız halinde sizi dijital 
ortamda bilgilendireceğiz ve danışmanlık için seçe-
nekler sunacağız.

Her zaman kişisel görüşme gerçekleştirebiliriz, bi-
zimle iletişime geçin.

Gelecek eğitim öğretim yılı için kayıt zaman aralığı 
19 Şubat 2021 ila 12 Mart 2021 arasıdır.

Schmallenberg
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Städtisches Gymnasium  
Schmallenberg (Schmallenberg Belediyesi 
Akademik Lisesi)
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

Biz kimiz?

332 öğrenci ortaöğrenim I

200 öğrenci ortaöğrenim II

44 öğretmen, 5 stajyer

Genel akademik lise (G9)

1. Yabancı dil: İngilizce (5. sınıftan itibaren)

2. Yabancı dil: Fransızca veya Latince (7. sınıftan 
itibaren)

3. Yabancı dil: Fransızca veya Latince

Alternatif: Doğa bilimleri, bilgi işlem, sosyal bilimler 
(iki dilli)

6. ve 10. yıl sınıf gezileri

12. yıl üniversite gezisi

İş birliği partnerlerimiz

 Meslek seçimi oryantasyonu: Falke firması

 Sanat: Schmallenberg gençler için sanat okulu

 Social Network Training: Ensible e. V.

 Diller: Language Academy

Ders ve
ara saatleri

Ders başlangıcı Saat 7.45

Blok ders okul saatleri 45 / 90 dakika

Aralar
Saat 9.20 - 9:40

Saat 11.15 - 11.30

5. - 10. sınıf ders bitişi Saat 12.50

Üst sınıflarda ders bitişi Saat 15.35

Ders dışında neler
sunuyoruz?

 Çalışma grupları (örn. İspanyolca, maket tren, 
yemek pişirme, sanat)

 Dil sertifikaları: DELF / Cambridge, English in 
Action (uzaktan kurslar)

 Hareketli ara

 Kendi kendine öğrenme merkezi

 Anaokulları için okuma sponsorlukları

 Okul kutlamaları, proje günleri, spor günleri

 Kanguru yarışması, borsa planlama oyunu

	Nepal projesi (Lichtblick e.V. ile)

 Anıt taşlar için sponsorluk

 Bakım kurumlarında sosyal görev alma (Social 
Award ödüllü)
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Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Okul profili: Temel profil olarak sorumlu eğitim

Seçmeli ders alanında MINT teklifleri ve iki dilli tek-
lifler (tarih, politika ve sosyal bilimler alanlarında)

5 yıldan itibaren bilgi işlem / felsefe

Okul korosu, müzik grubu, konser, tiyatro projeleri

Spor yarışmaları

Okul ilk yardım hizmeti

Wimereux ve Hastings ile öğrenci değişimi

Yabancı dil bilen büro elemanı eğitimi
(Language Academy)

Hangi dijital araçları
kullanıyoruz?

Kendi kendine çalışma için 2 bilgisayarlı çalışma 
odaları

1 bilgisayar odası ve 1 bilgi işlem odası

Modern donanımlı branş odaları

İyi iPad donanımı (ödünç)

Hangi ödüllere sahibiz?

2020 Avrupa yarışmasında ülke birincisi

İklim koruma ödülü 2020

DKMS belgesi

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Städtische Gymnasium Schmallenberg (Schmallen-
berg Belediyesi Akademik Lisesi) yakl. 530 öğrenci-
si olan tamamen genişletilmiş sene başına üç sınıfı 
olan bir akademik lisedir.

Ana sayfamızda tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Städtisches Gymnasium Schmallenberg
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg
 0 29 72 / 4 71 34
 0 29 72 / 4 72 35

 info@gymnasium-schmallenberg.de
 gymnasium-Schmallenberg.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Açık kapı günü
30 Ocak 2021 Saat 8.30 - 13.00
Ancak önceden kayıt olduktan sonra katılım müm-
kündür.

Kayıt zaman aralığı
12 Şubat - 11 Mart 2021

Schmallenberg
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Gemeinschaftshauptschule  
(Farklı dinlerden öğrencileri olan alt 
düzey orta okul) Sundern
Berliner Straße 57
59846 Sundern

Biz kimiz?

41 öğretmen ve iki sosyal hizmet uzmanının 458 
öğrenci ile birlikte öğrendiği ve çalıştığı sene başına 
3 ila 4 sınıflı faal okuluz.
Biz,
herkesin birbirine saygıyla davrandığı,
herkesin korkmadan hata yapabileceği ve bundan 
ders çıkardığı,
yeteneklerin akıl, kalp ve elle güçlendirildiği,
yeni fikirlere açık olan,
öğrencilerin özgüveninin geliştirilip güçlendirildiği,
öğrencilerin hayat planlamasında desteklendiği,
performansa göre adil ve anlaşılır şekilde değerlen-
dirildiği,
sürekli kendini geliştiren,
ortaklaşa belirlenen kurallara herkesin riayet ettiği 
bir topluluğuz.

İş birliği partnerlerimiz

 Berufsbildungsakademie
 einsU (Sundern'de şirket)
 Franz Miederhoff oHG firması

Ders ve
ara saatleri

1. branş dersi Saat 8.00 - 9.00

5 dakika ara

2. branş dersi Saat 9.05 - 10.05

20 dakika ara
Tüm sınıflar için destek bandı Saat 10.25 - 10.55

5 dakika ara
3. branş dersi Saat 11.00 - 12.00

15 dakika ara

4. branş dersi Saat 12.15 - 13.15

Öğle üzeri etüdü Saat 13.15 - 14.05

Öğle yemeği, ev ödevi etüdü, projeler

5. branş dersi Saat 14.05 - 15.50

6. branş dersi Saat 14.50 - 15.35

Ders dışında neler
sunuyoruz?

 Ev ödevi etüdü
 Mesleki alanlara dair bilgilendirme günleri
 Staj
 Yerleşik şirketlerle projeler
 M+E bilgilendirme kamyonunun ziyaret edilmesi:
 Eğitime açık meslekleri canlı deneyimleme - IW 

Medien
 Üst düzey ortaokulun (Realschule) konferans 

salonunda kültürel etkinlikleri ziyaret etme
 Okula ait konferans salonun harici gruplar tara-

fından tiyatro gösterileri
 Kültür ve okul
 Sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen da-

nışmanlık hizmetleri
 Eğitim danışmanlık birimiyle iş birliği
 Polisle internet suçları alanında önleyici projeler
 Halk eğitim okuluyla iş birliği
 Tatil programlarının sağlanması
 Dil destek kursları
 İş ve İşçi Bulma Kurumu ile iş birliği halinde da-

nışmanlık görüşmeleri
 Sınıf gezileri
 DASA'ya günü birlik geziler
 Weimar/Erfurt'a üniversite gezisi
 Erkekler/Kızlar günü

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

"Birlikte, birbiri için öğrenme - yarın için bugün".
Bu prensibi günü gününe yaşıyoruz. Kültürlerarası 
okul hayatında da kendini gösteriyor.
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Bizde anadilde ders ve ortaklık ilişkileri imkanıyla 
kültürlerarası topluluklarda öğrenim gerçekleştirilir. 
İtalya ve Arnavutluk'taki okullarla iletişim halkların 
diyaloğuna katkı sağlamaktadır.

Özellikle, 9. ve 10. yıllarda 3 haftalık bir stajı ve 10A 
sınıflarında uzun süreli bir stajı kapsayan etkili bir 
mesleki oryantasyonu destekliyoruz. Sunulan sta-
jın yanı sıra mesleği belirleme aşamasında sürekli 
projeler düzenlenmektedir. Arnsberg'deki mesleki 
eğitim merkezi, Sundern'deki halk eğitim okulu ve 
mesleki eğitim akademisiyle yakın iş birliği başarılı 
bir meslek hazırlığına katkıda bulunur.
Ayrıca yerli işletmelerle çok iyi iş birliği ve ortaklık 
(Girişimci Derneği einsU) okuldan mesleğe geçişi 
desteklemektedir.
Bunun yan sıra yaklaşık 10 yıldır sürdürülen "kayak 
projemiz" ile gurur duyuyoruz. 6. yıl her yıl en fazla 
75 öğrenciyle birlikte okul kayak gezisi düzenlemek-
tedir. 2 yıl önce yerli bir işletme bunun için spon-
sorluk üstlendi. Kayak ve kayak botu donanımına 
sahip kendine ait bir kayak deposu, neredeyse tüm 
öğrencilerin donanımlı olmasını sağlar.
Aynı şekilde bir arıcı bir "arı projesinde" bize destek 
olmaktadır. Bu arada yakl. 2 yıldan beri okul bah-
çemizde okula ait arılarla ilgilenen ve üretilen balı 
pazarlayan sözü edilen "arı sınıfımız" mevcuttur.
Hatta okul genelinde bir moped kursu veriyoruz. Alt 
düzey ortaokul öğrencileri ve akademik lise öğren-
cileri geçmiş zamanda buna katıldı ve moped ehli-
yetlerini aldılar.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Dijitalleşme kapsamında okul kademeli olarak tab-
letlerle ve diğer bilgisayarlarla donatılmakta, bunun 
sonucunda analog medyaların yanı sıra dijital med-
yalarla çalışma imkanı sürekli genişletilmektedir.

Hangi ödüllere sahibiz?

 Kuzey Ren-Vestfalyameslek seçim ödülü
 Gençlik sosyal ödülü 2014
 Entegrasyon ödülü 2014I
 RWE iklim koruma ödülü 2015
 Ödüllü okul: "Arı dostuyuz"
  Eurovisions 2019 "Senin Avrupa'n - Senin girişi-

min"

Bizi nerede bulabilirsiniz?

	Sundern eğitim zirvesinin merkezinde

Gemeinschaftshauptschule Sundern
Berliner Straße 57
59846 Sundern

 0 29 33 / 20 91
 0 29 33 / 32 34

 sekretariat@hauptschule-sundern.de
 www.hauptschule-sundern.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

 Açık kapı günü - 22 Ocak 2021 olarak plan-
lanmıştır (ancak halihazırdaki korona durumu 
nedeniyle planlama yapılamamaktadır - gerek-
tiğinde ertelenecek veya iptal edilecektir)

 Telefonda randevulaştıktan sonra
 Karnavaldan sonraki hafta kayıt sürecinde
 Okul değiştirenler için veli bilgilendirme akşa-

mında
 Veli görüşme gününde
 Ana sayfamızda
 Bireysel görüşmede

Sundern
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Städtische Realschule Sundern 
(Sundern Belediyesi Üst Düzey  
Ortaokulu)
Rotbuschweg 28
59846 Sundern

Biz kimiz?

Temsil ettiğimiz değerler:
Saygı
Kendi sorumluluğunda çalışma
Kabul
Başarı
Bağımsız öğrenciler
Cesaret
Meydan okuma
Farklar
Öğretmenler ve öğrenen öğretmenler
Halihazırda 485 öğrenciyle ve 34 öğretmenle sürek-
li kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, öğ-
rencilere 5. yıla geçişlerinde destek olmak, yetenek-
lerini vurgulamak, sınıfın beraberliğini güçlendirmek 
ve her bir bireyin bağımsızlığını pekiştirmektir.

İş birliği partnerlerimiz

Mesleki oryantasyon alanında bölgedeki çok sayıda 
firmayla ve Sundern'li "einsU" firmasının girişimiyle 
iş birliği yürütüyoruz. İştirak eden firmalar öğrencile-
rimize çeşitli mesleki alanlara dair ilk izlenim imkanı 
sunar ve geleceğe yönelik mesleki eğitim alanları 
oluşturmaya ve bölge kalitesini arttırmaya dikkat 
ederler. Federal Çalışma Dairesi bize aynı şekilde 
bu alanda destek olmaktadır. Okulumuzdaki düzenli 
görüşme saatlerinde öğrenciler için uzman danış-
man hizmet vermektedir.
Sauerland Sosyal Ağı, okulumuzda saat 15.30'a ka-
dar öğleden sonra etüdünü üstlenmektedir. Özellik-
le 5. ve 6. yıllar bu hizmetten yararlanmaktadır.

Ders ve
ara saatleri

Ders başlangıcı Saat 8.00

Ders bitişi 6. ders Saat 13.20

Ders bitişi 7. ders Saat 14.15

Ders bitişi 8. ders Saat 15.00

1. ara Saat 9.30 - 9.52

2. ara Saat 11.25 - 11.42

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Öğrencilerimizi bireysel eğilimlerinde ve yetenekle-
rinde desteklemek için aşağıdaki çalışma gruplarını 
sunuyoruz:

 Müzikal çalışma grubu (müzikal, koro)

 Roberta çalışma grubu

 Uzlaştırıcı çalışma grubu

 Öğrenci paramediği / İlk yardım personeli

 Spor yardımcısı ve top sporları çalışma grubu

 JuleA (genç yaşlıyı tanıyor)

 Radio Rasant

 Edebiyat çalışma grubu

 Rehberler (öğrenciler öğrencilere yardım edi-
yor)

Aşağıda belirtilen etkinlikleri bağımsız organize 
eden öğrenci 

 Sevgililer günü Lolli etkinliği
 Karnaval kutlaması
 Noel Baba etkinliği
Müzikal sunumlarımız ve Fransa'ya öğrenci değişi-
mi özel etkinliklerdir. 

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Öğrencilerimizin uzmanlık alanına dair ve sosyal 
yeterliliklerini güven, güç, dostluk ve açıklıkla teşvik 
etmek istiyoruz.

 Derste şahsi sorumluluk, bağımsızlık, kendine 
güven ve sosyal yeterlilik, çeşitli iş birliğiyle öğ-
renme formlarıyla sistematik olarak teşvik edilir.
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 Öğrenciler brifinglerde ve sunumlarda birbirle-
riyle ve tek başına çalışmayı öğrenirler.

 Öğrenciler farklı çalışma gruplarında kendileri 
ve başkaları için sorumluluk üstlenir.

 Sosyal eğitim, 5. sınıflar için sınıf birlikteliğinin 
güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

 Teknik konulara ilgi duyan kız ve erkek öğren-
ciler bilgisayar parçalarını ve aksesuarlarının 
bakımını yapmaya yardımcı olurlar ve küçük 
onarımlar gerçekleştirirler.

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Dersliklerimizin %80'i dijital beyaz tahta ile donatıl-
mıştır ve ilk iPad çantaları hazırdır. Bilgisayarlarla 
donatılmış bilgi işlem odaları ve bir öğrenme stüd-
yosu aynı şekilde hizmete açıktır. Roberta çalışma 
grubu ilk programlama denemelerinde destek olur.
Okulumuzda aşağıdaki dijital ayaklı panolarla çalı-
şıyoruz:
Schoolfox uygulaması: Uygulama; veliler, öğrenciler 
ve öğretmenler arasında iletişime yarar ve standart 
bir video ders imkanı sunar. Bu uygulama tercüme 
işlevine sahip olan bir tür "dijital not defteridir".
Lo-Net: Bu öğrenme platformu öğrenciler ve öğret-
menler tarafından güvenli bilgi ve veri alışverişi için 
kullanılır. Çok sayıda ödev, ders planı ve veri buraya 
kaydedilebilir.

Hangi ödüllere sahibiz?

"Geleceğin okulu"

Aşağıdaki projeler için:

- Radio Rasant

- Hava istasyonu "Global Education Week"

- Uluslararası boyama kitabı projesi "The Way We Are"

- "School Meets Science" Okul bilimle buluşuyor

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Sundern'de eğitim zirvesinde buluşuyoruz

Städtische Realschule Sundern 
(Sundern Belediyesi Üst Düzey 
Ortaokulu)
Rotbuschweg 28
59846 Sundern 

 0 29 33 / 7 70 - 21
 0 29 33 / 770 - 73
 rs-sundern.sekretariat@web.de
 www.realschule-sundern.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Üst düzey ortaokulumuz (Realschule) hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için okul ana sayfamıza 
(www.realschule-sundern.de) bakın. Ana sayfamız 
daima günceldir ve gelecekte de kayıt ve açık kapı 
günü ile ilgili tüm yeni gelişmeler hakkında sizi bil-
gilendirecektir.

Güncel koroma pandemisi nedeniyle açık kapı gü-
nünü dijital tur şeklinde gerçekleştirmeyi amaçlıyo-
ruz. 2021/22 eğitim öğretim yılında kayıtlar güncel 
hijyen önlemlerine uyularak her zamanki gibi ger-
çekleştirilecektir. Kayıt zaman aralığı: 16 - 19 Şubat 
2021 

Sundern
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Städtisches Gymnsium Sundern 
(Sundern Belediyesi Akademik Lisesi)
Berliner Straße 55
59846 Sundern

Biz kimiz?

Halihazırda 703 öğrencisi olan sene başına 3 ila 4 
sınıfı olan bir akademik lisedir.

Okul müdürü Bay Martin Barthel'dir.

Okulumuzda 55 öğretmen ve 3 stajyer ders vermek-
tedir.

İngiltere, Fransa ve Çek Cumhuriyeti'ne partner 
okullarımıza değişim seyahatleri gerçekleştiriyoruz.

İş birliği partnerlerimiz

RC Sorpesee, einsU ve bölgedeki diğer firmalar ve 
kurumlarla iş birliği yürütüyoruz.

Ders ve
ara saatleri

1. ders Saat 8.00 - 8.45

2. ders Saat 8.50 - 9.35

ara Saat 9.35 - 9.55

3. ders Saat 9.55 - 10.40

4. ders Saat 10.45 - 11.30

ara Saat 11.30 - 11.45
5. ders Saat 11.45 - 12.30
6. ders Saat 12.35 - 13.20

7. ders Saat 13.25 - 14.10

8. ders Saat 14.10 - 14.55

9. ders Saat 15.00 - 15.45

8. ders Saat 15.05 - 15.50

Ders dışında neler
sunuyoruz?

 Okulumuzda sağlıklı atıştırmalar, salatalar ve 
daha birçok ürün satın alabileceğiniz bir yemek-
hane vardır.

 5 - 7 yaş arası çocuklar etüt için kaydedilebilir ve 
burada saat 15.30'a kadar bakılır.

 Perşembe günleri 7. ve 8. derste çok sayıda 
çalışma grubu sunulur.

 Her gün 7. derste öğrencilerin ev ödevlerini etüt-
te yapabilecekleri bir ders saati vardır.

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Öğrencilerimiz - oldukları gibi ve olması gerektiği 
gibi değil - bizim en büyük değerimizdir. Kendileri-
ne insancıl bir insan imajı kapsamında gerekli tüm 
eğitim ve öğretim imkanlarını sunmak istiyoruz.

Städtischen Gymnasium Sundern (Sundern Beledi-
yesi Akademik Lisesi) öğretmenlerinin beyan ettik-
leri hedef, kişisel ve okula dair potansiyellerini açığa 
çıkarabilmek için tüm öğrencilere mümkün olan en 
iyi desteği sağlamaktır.

Bu anlamda mümkün olduğunca çok bireysel de-
stek imkanı sunmak için birçok alanda hareket edi-
yoruz: Dil kalifikasyonları (DELF, Cambridge); bilgi 
işlem eğitimleri ve projeleri, doğa bilimlerine dair 
profiller, spor ve müzik alanında yetenek desteği, 
beceri desteğine yönelik tasarılar ve eksiklerde 
yardımcı olma.
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Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

 2 bilgisayar salonu

 Etkileşimli beyaz tahtalara sahip branş odaları

v iPad-, Macbook- ve Netbook sınıfları

 Okulu kapsayan WLAN

 Okulun kendisine ait çalışma alanı (Drive, okul 
müdürü) ve dahili iletişim (Chat)

 Kablosuz sunum medyaları (AppleTV)

 Tüm dersliklerde ve kurs odalarında projektör 
ve hoparlör donanımı

 Servis e-postalarıyla çalışanlara erişilebilirlik

 Geniş bant internet bağlantısı

 Değişiklik planı uygulaması

Hangi ödüllere sahibiz?

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Sundern'de bizi "eğitim zirvesinde" bulabilirsiniz.

Hemen yanımızda Gemeinschaftshauptschule 
(farklı dinlerden öğrencileri olan alt düzey ortaokulu) 
yer alırken Städt. Realschule (belediye üst düzey 
ortaokulu) fazla uzakta değildir.

Städtisches Gymnasium Sundern
Berliner Straße 55
59846 Sundern

 0 29 33 / 40 15
 0 29 33 / 52 98

 sekretariat@gymnasium-sundern.com
 www.gymnasium-sundern.net

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

22 Ocak 2021 tarihinde saat 15.00 - 18.00 arasında 
"açık kapı günümüz" düzenlenecektir.

Kayıt zaman aralığı 
16 - 19 Şubat 2021 saat 08.00 - 14.00,
perşembe, 18 Şubat 2021 saat 16.30'a kadar.

Sundern
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Geschwister-Scholl-Gymnasium 
(Akademik Lise)
Winterberg
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg

Biz kimiz?

Akademik lisemiz (Gymnasium) 100 yılı aşkın gele-
neğe sahip olup ismini veren Hans ve Sophie Scholl 
kardeşlere karşı kendini sorumlu hissetmektedir. 
"Irkçılığın barındırmayan okul - Cesaretli Okul" ser-
tifikası bu sorumluluğun işaretidir.
Bay Ulrich Cappel, yardımcısı Bay Bernd Figgen ile 
Geschwister-Scholl-Gymnasium'u yönetmektedir. 
Ayrıca her gün 58 öğretmen 723 öğrenciyle birlikte 
çalışıyor.
Profilimiz spor alanında yer almaktadır ve "Kuzey 
Ren-Vestfalya" ve "Elite Spor Okulu" dereceleriyle 
dışarıdan görülebilir. Spor alanında yetenekleri keş-
fetmek ve desteklemek bizim için büyük bir hedef-
tir. Birçok konseptte genç performans sporcularına, 
yüksek sportif performans ve okul gereksinimleri 
arasındaki zorlukların üstesinden gelme konusunda 
destek oluyoruz.
Öğrencilerimizin müzik eğitimi de bizim için önemli-
dir ve örn. her yıl gerçekleştirilen müzikal gösterile-
rinde ve orkestra performanslarında görülmektedir.

İş birliği partnerlerimiz

Kış sporları alanındaki ağırlıklı spor branşlarımızda 
bölgedeki kulüplerle iş birliği yapıyoruz.
Mesleki alan oryantasyonu kapsamında Federal 
Çalışma Dairesi partnerimizdir.
Bunun yanı sıra Winterberg, Medebach ve Hallen-
berg gibi ekonomi destekçileriyle, örn. "El atölyede" 
gibi projeleri gerçekleştirmek ve meslek seçin fuar-
larını ziyaret etmek için yakın bilgi alışverişinde bu-
lunuyoruz.

Ders ve
ara saatleri

1. ders Saat 7.35 - 8.35

2. ders Saat 8.40 - 9.40

1. Ara Saat 9.40 - 9.55

3. ders Saat 9.55 - 10.55

4. ders Saat 11.00 - 12.00

2. Ara Saat 12.00 - 12.15

5. ders Saat 12.15 - 13.15

Öğle arası Saat 13.15 - 13.45

6. ders Saat 13.45 - 14.45

7. ders Saat 14.50 - 15:50

Ders dışında neler
sunuyoruz?

Geschwister-Scholl-Gymnasium pazartesiden cu-
maya kadar öğle yemeği veriyoruz. Öğrenciler iki 
yemek arasında tercih yapabilir.
Ev ödevi etüdü?
 Çalışma grubu alanında öğrencilerimiz aşağı-

daki seçeneklerden tercih yapabilir:
 KUMA proje
 Tiyatro çalışma grubu
 Sanat çalışma grubu
 Spor çalışma grubu
 Okul ilk yardım hizmeti
 Kitaplık çalışma grubu
 Yaratıcı çalışma grubu
 "Kültür ve okul" kültürel projelerine düzenli katılım
 DELF ve Cambridge sertifikası dil sınavlarına 

katılım

Bizi özel bir okul
yapan nedir?

Ders saatleri 60 dakikalık periyotlar halinde işlenir. 
Bu sayede iş birliğine dayalı öğrenme biçimlerinin 
daha fazla uygulanması sağlanır. Bunun yanı sıra 
öğrencilerimizin bir ders saati süresince üzerinde 
çalışma, alıştırma ve sunum yapmak için daha fazla 
zamanı olur.
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Günlük daha az ders konusu vardır ve bununla bir-
likte yeni öğrenim durumlarına adapte olma daha 
az söz konusudur, okul süreci daha sakindir, günlük 
ders materyali daha azdır ve bunun sonucunda sırt 
çantası daha hafiftir.
Öğleden sonra derslerini kaldırmak suretiyle çalış-
ma grubu faaliyetlerini canlandırmak için daha fazla 
imkana sahip oluyoruz.
8. sınıftan itibaren seçmeli ders alanı II'de aşağıdaki 
dersler sunulmaktadır:
 Bilgi işlem
 Sunum ve tasarım
 İspanyolca (3. yabancı dil)
 Fransızca (3. yabancı dil)
 Latince (3. yabancı dil)
 Hukuk ve ekonomi
 Amerikan rüyasına giden yol (coğrafya / tarih)
 Sunum ve tasarım (müzik ve sanat alanında)
 MINT doğada ve sporda (NW / Spor)

Bireysel eğitim desteğine yönelik diğer teklifler:
 Fotoğrafçılık
 Okul muhabirliği
 Tırmanma
 Yemek pişirme ve daha fazlası
 Spor yardımcılığı eğitimi
 Robot (WPII alanında bilgi işlem yoksa)
 Araştırma ve deneyimleme (WPII'de MINT yok-

sa)

Hangi dijital medyaları
kullanıyoruz?

Okul binamızın tüm odaları WLAN'a bağlıdır ve diji-
tal bir beyaz tahta ve projektörle donatılmıştır.
 Öğrenme platformu LOGINEO LMS
 Video aracı

Hangi ödüllere sahibiz?

Geschwister-Scholl-Gymnasi-
um toplam 18 "Kuzey Ren-Vest-
falya spor okulundan" biridir.
Willingen'deki Uplandschule ile 
birlikte "elit spor okullarıyız".

Bize ismini veren Hans ve Sophie Scholl kardeşle-
rin anlamına tam uygun olarak "Irkçılığın barındır-
mayan okul - Cesaretli Okul" olarak ödüllendirildik.

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Akademik lisemiz (Gymnasium) açık doğa ve kızak 
pisti manzaralıdır.

Geschwister-Scholl-Gymnasium
Winterberg
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg

 0 29 81 / 9 21 60
 verwaltung@gymnasium-winterberg.de
 www.gymnasium-winterberg.de

Açık kapı günü
Kayıt zaman aralığı

Okulumuza dair ilk izlenimleri ana sayfamızdan edi-
nebilirsiniz: https://www.gymnasium-winterberg.de
Kişisel görüşme için 02981 - 92160 nolu telefonla 
sekreterlikten lütfen bir randevu alın.
2021/22 eğitim öğretim yılı için kayıtlar
12 Şubat 2021 ila 19 Mart 2021 tarihlerinde
saat 8.00 - 15.00 arasında sekreterlikten
yapılabilir.
Lütfen çocuğunuzun doğum belgesini, okul türü tav-
siyesinin bulunduğu yarı yıl karnesini ve kayıt bel-
gesini (ilkokuldan alabilirsiniz) getirin.

Winterberg
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