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Sevgili anne ve babalar, 
 
Çocuğunuzun okul çağına gelmesi ve okula başlaması aileniz  
için heyecanlı ve sürprizli bir dönemdir. Birlikte hayatın yeni bir 
dönemini ve yeni bir çevreyi keşfedeceksiniz. Bu sadece çocuğunuz 
için değil sizin için de yeni tecrübeler ve alışkın olduğunuz günlük 
yaşantınızda değişiklikler anlamına gelmektedir. Okula başlama 
tarihinden çok önce aile yaşamınızın bu yeni dönemine kendinizi  
hazırladığınızdan eminiz.

Çocuğumu okula nasıl iyi hazırlayabilirim?
Çocuğum için doğru ilkokulu nasıl bulabilirim?
Çocuğum okula başlamaya hazır mı?
Çocuğumu nerede kayıt ettirebilirim?

İki çocuk babası olarak kendime bu ve buna benzer pek çok soruyu 
oğlumun okula başladığı dönemde sordum. En önemli konular 
hakkındaki temel bilgiler için “Çocuk, Anaokulu, İlkokul” broşürü 
faydalı bir yol gösterici olacak ve en acil sorularınızı yanıtlayacaktır.

Bu broşür size çocuğunuzla birlikte 
henüz okula başlamadan önce bu  
yeni ortama nasıl hazırlanabileceğiniz 
ile ilgili ipuçları ve öneriler sunacaktır.  
Size ayrıca en önemli başvurular, ilgili kişiler  
ve kayıt işlemleri hakkında bir özet sunmanın yanında sizi diğer bilgi 
kaynaklarına da yönlendirecektir. Lütfen sorularınız için anaokuluna, 
okulunuza veya Neukölln Belediyesi’nde (Bezirksamt Neukölln) görev 
yapan çalışma arkadaşlarıma danışmaktan çekinmeyin.

Her tür soru ve değişiklikte: Çocuğunuzla birlikte bu heyecanlı 
dönemin tadını çıkartın ve birlikte yeni okulunuzu keşfedin!

Özel teşekkürlerimi, bu alanda görev yapan ve özverili çalışmaları  
ve günlük yaşamdan edindikleri tecrübeler sayesinde “Çocuk,  
Anaokulu, İlkokul” broşürünün iyi ve gerçek uygulamaya yakın bir 
kılavuz olmasını sağlayan yardımcılarımıza sunmak istiyorum.

Saygılarımla, 
Falko Liecke
İlçe Gençlik ve Sağlık Kurulu Başkanı ve  
İlçe Belediye Başkan Yardımcısı

Önsöz
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Eğitim Konseptleri

Okullardaki farklı önceliklerin yanında (örn. müzik veya spor önceliği)  
eğitim konseptleri de farklılık gösteriyor, yani farklı ya da aynı yaş gruplarına 
mensup olan çocukların aynı sınıfta birlikte ders alması. Aşağıdaki farklı eğitim  
konseptleri bulunmaktadır:

Saph 
“Saph” kavramı esnek okul başlangıç dönemini (Schulanfangsphase) 
tanımlamaktadır. Birinci ve ikinci okul yılı bir birim olarak kabul edilir. Bireysel 
öğrenme başarısına bağlı olarak okul başlangıç dönemi bir ile üç yıl arasında 
değişebilir. Bu sayede her çocuk kendi öğrenme hızını büyük ölçüde aynı kalan  
bir eğitim grubu dâhilinde takip edebilir.

JüL
“JüL” kavramı ile yaşa bağlı olmayan öğrenme (jahrgangsübergreifende Lernen) 
kast edilir. Yaşa bağlı olmayan eğitimin uygulandığı okullarda, bir sınıfta farklı 
yaşlardaki çocuklar aynı sınıfta bulunurlar ve beraber eğitim alırlar.

JabL 
“JabL” kavramı ile yaşa bağlı öğrenme (jahrgangsbezogene Lernen) kast edilir. 
Burada çocuklar yaşlarına göre sınıflara bölünmüş durumdadır.

Özel Pedagojik Destek İhtiyacı

Çocuğunuzun fiziksel, zihinsel veya dil gelişimi ile ilgili bir kısıtlama veya bir ruhsal 
kusur nedeniyle özel bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, destek 
ihtiyacının belirlenmesine yönelik bir başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvurunuzu 
başlangıç okuluna yapabilir ve henüz anaokulunda veya okula başlama muayenesi 
sırasında gerekli danışmanlık hizmetini alabilirsiniz.

Çocuğunuzda bu özel destek ihtiyacı tespit edildiyse çocuğunuzu ya bir geliştirme 
merkezine ya da düzenli bir okula “dâhil edici ders” adı verilen bir düzen içerisinde 
eğitim almak üzere gönderebilirsiniz. Neticede çocuğunuzun hangi tür okulda 
eğitim alacağı tamamen sizin kararınız. Bununla ilgili olarak geliştirme merkezleri, 
başlangıç okulu veya SIBUZ Neukölln size gerekli danışmanlığı verecektir (iletişim 
bilgileri için bakınız sayfa 25). 

Neukölln’deki okullar birbirlerinden farklıdır. 
Önceliklerine, eğitim konseptlerine ve okul 
türlerine göre farklılık gösterirler.

Neukölln’deki hangi okulun hangi konsepti 
uyguladığı ve hangi öncelikleri izlediğini 
“Neukölln İlkokul Yapıyor” broşüründen 
öğrenebilirsiniz. Bu broşürde tüm okullar 
tanıtılıyor ve ayrıca Neukölln’de bulunan tüm 
Avrupa Okulları (çift dilli okullar) ve özel okullar 
da belirtiliyor. Bu broşürü anaokulunuzdan 
isteyebilir veya internetten indirebilirsiniz:  
goo.gl/JUEyZM

Pek çok ilkokul okul tanıtım günleri de 
düzenliyor ve bu tanıtım günleri genelde Eylül 
ayında gerçekleştiriliyor. İlgili tarihleri okulların  
web sitelerinde bulabilir veya doğrudan ilgili okulun idaresine sorabilirsiniz. 
Okul tanıtım günleri farklı okullar hakkında bir ilk izlenim edinmek ve sorularınızı 
sormak için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Okul tanıtım günlerinde şu soruları sorun:

 Okulun öncelikleri nelerdir?

 Bu bir resmi okul mudur yoksa tam gün eğitim veren bağlı bir okul mudur?

 Okulda hangi ÇG’ler (çalışma grupları) uygulanıyor?

 Ödevler okulda mı yapılıyor?

 Veliler okula nasıl katılımda bulunabilir?

 Kaynaştırma nasıl gerçekleştiriliyor?

 Ne kadar boş ders oluyor?

 Çocuklar karma yaş gruplarında eğitim alıyor mu (JüL)  
ya da almıyor mu (JabL)?

Okul Çevresi
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Okul türleri 

Çocuğunuzu okula başlatabileceğiniz iki farklı okul türü vardır. Ya altı sınıflı bir 
sistemi olan klasik bir ilkokulu tercih eder ya da çocuğunuzu bir topluluk okuluna 
kayıt ettirebilirsiniz.

Topluluk okulu
Neukölln’de çocukların okul zamanının sonuna kadar birlikte eğitim gördüğü 
topluluk okullarında dört ilköğretim kademesi bulunmaktadır. Topluluk okulları  
tüm okul mezuniyetlerinin alınmasını sağlayabilir. Topluluk okulu hakkında ayrıntılı 
bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: goo.gl/PDcpM3

Tüm Gün
Çeşitli ilkokullar çocuğunuz gün içinde ne kadar süreyle okulda kalacağı anlamında da 
birbirlerinden ayrılır, yani okul ya açık ya da bağlı bir tam gün eğitim veren bir okuldur. 

Okul saatleri Refakat saatleri Tatil refakatı

Açık tam 
gün eğitim 
veren okul

07.30 ile 13.30 
arasında

İhtiyacın kanıtlanması 
durumunda 6:00 ile 
7.30 ve 13.30 ile 16.00, 
ayrıca 16.00 ile 18.00 
arasında

dâhil

Bağlı tam 
gün eğitim 
veren okul

07.30 ile 16.00
arasında

İhtiyacın kanırlanması 
durumunda 6.00 ile 
7.30 ve 16.00 ile 18.00 
arasında 

İhtiyacın 
kanıtlanması 
durumunda

İlave refakat saatlerinden yararlanılması sadece ihtiyacın kanıtlanması durumunda, 
örneğin hem anne hem de baba çalışıyorsa mümkündür. Refakat modülleri ve öğle 
yemeği ile ilgili masraflara ebeveynler gelir durumlarına bağlı olarak katkıda 
bulunurlar. Çocuğu için tamamlayıcı bir destek ve refakat başvurusunda bulunmak 
isteyen anne ve babalar bu başvuruyu gerekli olan tüm evraklarla birlikte sorumlu 
olan ilkokula teslim edebilirler. Bu başvuru en geç eğitim öğretim yılı başlangıcından 
(1 Ağustos) üç ay önce yapılmalıdır. Çoğunuzun hangi okula devam edeceği bu 
başvuru açısından bağlayıcı değildir.  Anaokulundan okula geçiş sürecinin sorunsuz 
olarak gerçekleşmesi için okula başlangıç yılının Mart ile Mayıs ayları arasında  
bu başvuruların yapılmasını tavsiye ederiz. Bir sözleşme yapılır yapılmaz 
çocuğunzun refakat süreci başlayabilir. Lütfen refakat ihtiyacı tespit edilir edilmez 
bu sözleşmeyi bir an evvel imzalamaya özen gösterin. Süreç hakkında size ayrıca 
yazılı bilgilendirme yapılacaktır.  
Bununla ilgili olarak Neukölln Gençlik Dairesinin (Jugendamt Neukölln) sunduğu tüm 
bilgilere ilgili internet sayfasından ulaşabilirsiniz: goo.gl/1pK7bX

Berlin’deki okul sistemi

1  Okula başlama aşaması 1, 2 veya 3 yılda tamamlanabilir.
2  Entegre ortaokul ve lise, 5. yıldan itibaren hızlı öğrenenleri eski dil seçeneklerine 

veya dil, matematik – doğa bilimleri, müzik ve spor profillere yönlendirebilir.
3  BBR = mesleki eğitim olgunluğu, EBBR = genişletilmiş mesleki eğitim olgunluğu, 

MSA = orta seviyeli mezuniyet. MSA ve EBBR bir mezuniyet sürecinde bir sınav 
ile elde edilir. Yüksek seviyeli lise kademesine (lisenin son iki yılı) geçiş için MSA 
gerekli bir ön koşuldur, ancak bunun yanında başka koşulların da sağlanıyor 
olması gerekir. 

4  Yüksek seviyeli lise eğitimi Gymnasium okullarında 2 yıl, entegre orta öğrenim 
okullarında (ISS) ve mesleki Gymnasium okullarında 3 yıl sürmektedir. ISS’lerde 
iki yıllık eğitim de sunulabilmektedir. 

5  Genel eğitim sunan okullar, bir pilot aşama çerçevesinde bir karma okul hâline 
gelebilirler veya birleşebilirler. 

6  Yüksek seviyeli eğitim merkezlerinde mesleki odaklı bir eğitim teklifi  
içeren Gymnasium üst seviyesinde bir yüksek seviyeli eğitim kademesinin 
oluşturulması planlanmaktadır (mesleki Gymnasium). Bunlar entegre orta 
öğretim okulları ile işbirliği yapmaktadır.
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Internet adresleri arada bir değişebilir. Buradaki adresler güncelliğini yitirecek olursa teklifleri bir arama motoru yardımıyla 
da bulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey internete “Neukölln” arama termini arama motoruna girmek.  
Örneğin: “Neukölln macht Grundschule”.

Eğitim, Gençlik, Aile, Kamu Çalışmalarından Sorumlu Senatörlük İdaresi, Düzenleyen: Klaus-Dieter Berneking, Aralık 2016
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Önceki yılın 1 Ekim ile mevcut yılın 30 Eylül tarihine kadar 6. doğum günlerini 
kutlayan tüm çocuklar 1 Ağustos tarihinde okula gitmekle yükümlü olurlar. Kayıtlar 
okula başlama tarihi öncesindeki Ekim ile Kasım ayları arasında 14 günlük bir zaman 
aralığı içinde gerçekleşir. Kesin zaman aralığı anaokullarında ve okullarda panolara 
asılan duyurular ve basın aracılığıyla ilan edilir. Genelde size bir davetiye içeren bir 
mektup da gönderilir. Bu zaman aralığında kayıt formlarını Neukölln Eğitim 
Müdürlüğünün (Schulamt Neukölln) internet sayfalarında da bulabilirsiniz.

Okul öncesi eğitim yılının başında ailenizle bir araya gelin ve ilkokul hayatı ile  
ilgili beklentilerinizi konuşarak açıklığa kavuşturun. Burada okul yolu ve pedagojik 
öncelikler gibi sorular önem taşımaktadır. Okullar tarafından sunulan tanıtım 
günleri, veli temsilcileri ile doğrudan görüşmeler ve öğretmenlerle yapılacak  
özel görüşmeler gibi imkânlardan yararlanın. 

Okul kaydı için aşağıdaki evraklara ihtiyacınız olacaktır: Pasaportunuz  
veya kimliğiniz ve çocuğunuzun doğum belgesi (her ikisinin de orjinali).

Çocuğunuz 1 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında altı yaşını dolduracak ise de onu 
okula yazdırabilirsiniz. Bunun için bir başvuruda bulunmanız gerekir. Gerekli ön 
koşul çocuğunuzun bir dil gelişim desteğine ihtiyacının olmamasıdır. Bu konu 
hakkında da çocuğunuzun eğitimi ile ilgilenen öğretmen ve eğitmenler ile 
konuşabilirsiniz.

Oturduğunuz muhitte bulunan size yakın ilkokul sizden sorumlu olan başlangıç 
okuludur. Bu okulun idaresinde çocuğunuzun kaydını yaptıracaksınız. Bu  
başlangıç okulunda, çocuğunuzu buraya kayıt ettirmek isterseniz mutlaka  
bir yer bulacaksınız. Ancak Berlin’de bulunan iki farklı okulu daha çocuğunuzun 
kayıt edilmesini istediğiniz okullar olarak belirtme hakkınız bulunmaktadır.  
Bunun için kayıt formuna ek olarak size bir başvuru formu daha verilecektir.  
Burada talebinizin gerekçesini de yazılı olarak belirtebilirsiniz.

Sonrasında eğitim müdürlüğü çocukları farklı okullara yerleştirecektir.  
Bu süreç birkaç ay sürmektedir. Seçtiğiniz okullardan biri için mevcut  
yerlerden daha fazla başvuru söz konusu olursa çocuğunuz diğer  
okullardan birine yönlendirilebilecektir. Eğitim konsepti ve okul türünün  
yanında müzik, spor veya dil gibi özel yönlendirmeler karar verme açısından  
önemli faktörlerdir.

Topluluk okulları, resmi Avrupa okul sınıfları ve özel pedagojik yönlendirmeleri
olan okullar için bazı kabul yöntemleri geçerlidir.  Lütfen bununla ilgili olarak 
eğitim müdürlüğünden veya ilgili okullardan bilgi edinin.

Okul yükümlülüğü

Okula gitmek yasal bir yükümlülüktür. Bu nedenle derslerin
kaçırılması ancak bir istisna olarak kabul edilebilir.

Okul yükümlülüğünün askıya alınması (“geri alma”)
Çocuğunuzun gelişim durumunu nedeniyle anaokulunda daha verimli bir şekilde 
desteklenebileceğini düşünüyorsanız okul yükümlülüğünün bir yıllığına geri 
alınmasını talep edebilirsiniz.

Geri almayı ilkokula kayıt işlemi sırasında kayıt formundaki ilgili alanı işaretleyerek 
talep edebilirsiniz.
Geri alma ancak okula devam etmek yerine, çocuğun bir anaokulunda desteklenip 
geliştirilmesi söz konusu olacak ise onaylanır. Yani bu durumda çocuğunuz bir 
anaokuluna devam etmekle yükümlü olacaktır.

Okul kaydı ile ilgili süreler ve tarihler 

Ağustos/Eylül: Günlük okul hayatı hakkında bilgi edinmek için öğretmenler, veliler 
ve öğrencilerle görüşmek üzere Neukölln ilkokullarının okul tanıtım günlerinden 
yararlanın. Okul yükümlülüğünün askıya alınması (geri alma) düşünülüyorsa, 
Ağustos/Eylül aylarında çocuğunuzun gelişim seviyesinin değerlendirilmesi  
ile ilgili olarak anaokulu ile iletişim kurmanız gerekir.

Ekim/Kasım: Okul yükümlülüğü başlamış olan çocukların sorumlu ilkokula  
kaydının yapılması.

Kasım itibariyle Mayıs’a kadar: Şimdi okul başlangıç muayeneleri 
gerçekleştiriliyor.

Şubat sonu: Bir geri alma istiyorsanız, bu isteğinizi bu tarihe kadar  
okula bildirebilirsiniz.

Nisan ile Haziran arası: Size çocuğunuzun hangi okula yerleştirildiği ile ilgili  
bir bildiri gönderilir.

Çocuğunuzun yerleştirildiği okuldan memnun değilseniz eğitim müdürlüğüne 
itirazda bulunma hakkınız vardır. Ancak bu çocuğunuzun istediğiniz okula 
yerleştirileceğini garanti etmez.

Okul kaydı ile ilgili ayrıntılı bilgileri “Neukölln İlkokul Yapıyor” broşüründe  
veya aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: goo.gl/wtwgZT

Okula kayıt
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Okul hayatına başarılı bir başlangıç için Almanca bilgisi önemli bir ön koşuldur. 
Çocuğunuzun Almanca dilini yeterince iyi bilip bilmediğini tespit etmenin iki  
yolu vardır:

1. Anaokulu çocuklarında
Dil öğrenim günlüğü

Her bir anaokulu çocuğuna kişisel bir dil  
öğrenim günlüğü verilir. Bu günlük içerisine 
çocuğunuzun ilgi alanları ve Almanca dilini 
öğrenme konusundaki ilerlemesi kayıt edilir.  
Bu günlük çocuğunuza aittir ve tüm anaokulu 
süreci boyunca kendisine eşlik eder. 

Anaokulu zamanının sonunda dil öğrenim 
günlüğünün son bölümü (eğitim dokümantasyonu) 
sizin de onayınızla okula başlama muayenesine 
getirilir ve sonrasında da ilkokula teslim edilir. 
Böylece çocuk ve gençlik sağlık hizmetlerine çocuğunuzun dil yeteneğini  
daha iyi değerlendirmek ve ihtiyacına uygun olarak desteklemek adına yardım  
etmiş olursunuz.

Dil öğrenim günlüğünü anaokulunda çocuğunuzun öğretmeni ile birlikte gözden 
geçirebilirsiniz. Çocuğunuzun neler yapabildiğini size göstermesine ve anlatmasına 
izin verin!

2. Anaokuluna gitmeyen çocuklarda
4+ Almanca

Bakımı evde yapılan dört yaşındaki çocukların tümünün anne ve babasına,  
çocuğun dil testine katılması için bir davetiye gönderilir. Davetiye size posta 
yoluyla doğrudan eve gönderilir. Neukölln dil danışmanlığı ekibi bu testi 
çocuğunuzla birlikte gerçekleştirir.

Çocuğunuz yeterli derece Almanca konuşmuyorsa okula başlama tarihine kadar 
anaokuluna devam etmesi gerekir. Lütfen çocuğunuz için bir anaokulu yeri arayın. 
Bu süreçte Gençlik Dairesi size memnuniyetle destek verecektir.

Her çocuk benzersizdir. Bazı şeyleri çocuğunuz çok iyi yapabiliyorken bazı şeyleri 
de henüz öğrenmesi gerekebilir. Çocuğunuzla birlikte hayatınızın bu yeni döneminin 
tadını çıkartın.

Aşağıdaki yetenekler çocuğunuzun okula başlama sürecini kolaylaştırır

Dil ile ilgili 
yetenekler

• Şarkı söylemek, kafiyeleri algılamak
• Sorular sormak, bazı ihtiyaçları ifade etmek
• Tam cümleler kurmak

Zihinsel 
yetenekler

• Renkleri ve küp resimleri tanımak
• Çevreyi incelemek
• Hafıza yeteneği ve miktarları algılama
• 10’a kadar saymak, 10’dan geriye saymak
• Kendi adını yazmak
• Kendi soyadını, adresini ve doğum gününü bilmek

Fiziksel 
dayanıklılık  
ve dikkat

• Uzun yürüyüşler
• Hikâyeleri dinlemek
• Grup oyunları oynamak

Allgemeine  
Fähigkeiten

• Kendi başına giyinip soyunmak
• Kendi başına tuvalete gitmek 
• Kendi başına burnunu temizlemek

Hareket 
koordinasyonu

• Atmak ve tutmak
• Zıplamak, tek ayak üzerinde zıplamak, dengede durmak
• Merdiven çıkmak, tırmanmak, sallanmak, kaymak
• Yerde yuvarlanmak, koşmak, geri geri yürümek

İnce kas 
gelişimi

• Kesmek, yapıştırmak, kalem tutmak,  
boyama ve çizim yapmak

• Dizmek, ip geçirmek, kaba boşaltmak, zar atmak
• Bir kitabın sayfalarını çevirmek

Sosyal 
yetenekler

• Çocuklarla birlikte oyun oynamak ve öğrenmek 
• Başkalarıyla arkadaşlık kurmak
• Çatışmaları çözmek ve uzlaşma yolları bulmak

Çocuğunuzun bu yeteneklere sahip olduğundan emin değilseniz, anaokulunda ve 
okulda danışmanlık hizmeti talep edin. Bu yeteneklerin bazıları okula başlama 
muayenesinde de kontrol edilir.

Dil gelişimi Çocukların gelişim seviyesi
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Çocuğunuzun yaşına uygun bir gelişim sergilemesi için siz de ciddi katkı 
sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzla vakit geçirme şekliniz çocuğunuz üzerinde büyük  
bir etki yaratır. Önemli olan, ne kadar vaktiniz olduğu değil, çocuğunuzla geçirdiğiniz 
zamanı ne kadar iyi kullandığınızdır.

Çocuğunuz …

… onu dinlediğinizde sevinir.

… ona kitap okuduğunuzda veya hikâyeler anlattığınızda sevinir.

… çocuğunuzle birlikte çevreyi keşfettiğinizde sevinir. Onunla birlikte,  
örneğin parklara gidebilir, geziler yapabilir veya onunla birlikte hobi  
bahçelerinde çalışabilirsiniz.

… onunla sohbet ettiğinizde ve onun sorularını yanıtladığınızda sevinir.

… çocuğunuzla okul ve o gün olup bitenler hakkında konuştuğunuzda sevinir.

… çocuğunuzun yaşıtlarıyla bir araya gelmesini sağladığınızda sevinir.

Anaokulunda ve ilkokulda hareket çocuklar için çok önemlidir. Yüzme, çocukların 
hareket etmekten keyif almasını sağlayabilir, koordinasyon ile kas gelişimini 
destekler ve hayat kurtarabilir.

Çocuğunuza yüzme öğretin veya onun bir kursa katılmasını sağlayın.

Çocuklara hitap eden imkânları örneğin burada bulabilirsiniz:
www.berlinerbaeder.de/schwimmschule
www.sg-neukoelln.de/schwimmschule 

Aşırı medya tüketiminden (televizyon, bilgisayar oyunları, internet, akıllı telefon, 
vs.) ve medya araçlarına yaşına uygun bir şekilde kullanmasına dikkat edin.

Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki  
adresten edinebilirsiniz: goo.gl/8vbTDz

Hareket

Çocuğunuz okulda şimdiye kadar olduğundan daha fazla oturur. Bu nedenle  
hareket etmesi çok önemlidir. Okuldaki spor dersi bunun ilk adımıdır, ancak  
boş zamanlarda da spor iyi ve sağlıklı bir dengeleme yöntemi olabilir. 

Neukölln’de çok sayıda uygun ücretli veya ücretsiz spor olanağı bulunmaktadır.

Genç ailelere yönelik teklifler hakkında bir özeti “Gesundes Neukölln” 
uygulamasında bulabilirsiniz. Burada ayrıca eğitim, danışmanlık ve sağlık  
teklifleri de yer alır: www.gesundes-neukoelln.de 

Neukölln’de bulunan çok sayıda spor kulübünde küçük çocuklar da antrenman  
yapabilir. Tüm kulüpleri içeren bir özeti burada bulabilirsiniz: goo.gl/XCFtBh 

Her kulüp küçük çocuklara uygun seçenekler sunamayabilir.  
Doğrudan kulüplere sorabilirsiniz. Hepsi ilginizden memnun olacaktır!

Ancak parklarda da hareket etmek mümkün.  
Burada Neukölln’deki bütün parkları bulabilirsiniz: goo.gl/2fG9Z6 

Çocuğunuzla vakit geçirmek

İnternet adresleri arada bir değişebilir. Buradaki adresler güncelliğini yitirecek olursa teklifleri bir arama motoru yardımıyla 
da bulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey internete “Neukölln” arama kelimesini girmek.  
Örneğin: “Spielplatzführer” ve “Neukölln”.16 17
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Okula başlama muayenesi

Çocuğunuz okula başlamadan önce bir doktor tarafından  
muayene edilir. Burada konu, çocuğunuzun hasta olup  
olmadığı değildir. Tespit edilmeye çalışılan şey, okula 
gitmeye hazır olup olmadığıdır.

Online veya telefon ile bir randevu alabilirsiniz.  
Gerekli belgeleri okula kayıt sırasında alabilirsiniz.

Okula başlama muayenesi ile ilgili olarak endişe 
duymanıza gerek yok. Bu aslında çocuğunuzun,  
neleri yapabildiğini gösterebileceği bir fırsattır.  

Çoğu çocuk bu muayene sırasında çok eğleniyor!

Çocuğunuzu muayeneye hazırlamanız gerekmez. Okula başlama 
muayenesi çocuk doktorundaki muayenelere benzer, siz bunları  
“U muayeneleri” olarak zaten biliyorsunuz. 

Lütfen okula başlama muayenesine gelirken aşağıdakileri yanınızda bulundurun:

 Sarı renkli, önleyici muayene defteri (“U muayeneleri)

 Aşı defteri

Randevunuzu internetten almadıysanız

 Kişisel bilgilerle ilgili soru formu (okula kayıt sırasında size verilir)

Anlamadığınız bir şey olduğunda sorularınızı doktora yöneltmekten çekinmeyin. 

Çocuğunuzda bu muayene sırasında bazı gelişim alanları ile ilgili destek ihtiyacı 
tespit edilirse, çocuğunuz için bir entegrasyon statüsü oluşturulma ihtimali  
söz konusu olabilir. Bu sayede, çocuğunuz okul yükümlülüğünün geri alınması  
durumunda bir anaokulu veya gündüz bakımevinde entegre edilmeye yönelik  
bir destek eğitiminden yararlanabilir.  

Geliştirilme ihtiyacına rağmen okula başlatılma söz konusu olursa sizin  
talebiniz üzerine çocuğunuza okula özel pedagojik destekler sunulabilir.  
Bu türden bir desteğin gerekli olup olmadığı ayrı olarak değerlendirilir.

Okula giden çocuğunuzla  
günlük yaşam

Okul dönemi başlangıcı çocuğunuz açısından heyecanlı bir dönemdir. Ama sizin  
için de anaokulundan okula geçiş önemli bir meydan okuma niteliğindedir. 
Çocuğunuzun ders programı gelecekte aile hayatınızın günlük akışı üzerinde  
önemli etkiler yaratacaktır.

Okula başlamayı hem kendiniz hem de çocuğunuz için  
kolaylaştırmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

 Çocuğunuzu zamanında uyandırın.

 Evde sakin ve sağlıklı bir kahvaltıya zaman ayırın.

 Okul yolunuz için yeterli olacak bir süre planlayın.

 Okula ders başlamadan önce rahat bir  
şekilde ulaşmayı sağlayın. Geç kalmayın.

 Çocuğunuzla okuldaki günlük hayat hakkında 
konuşun. Çocuğunuzun bugün neler öğrendiği  
ile yakından ilgilenin.

 Çocuğunuzun sonraki gün okula enerjik gitmesini  
sağlamak için yeterli derecede uymasına dikkat edin.

 Okul başlamadan önce 0. veli toplantısına davet edileceksiniz.  
Tüm önemli bilgileri edinmek için bu fırsattan yararlanın.  
Sorularınızı sormak için cesaret gösterin!

 Çocuğunuzun ödevlerini yapmasına dikkat edin. Okulda, çocuğunuza  
en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğinizi sorup öğrenin.
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Anne ve babaların hakları

Anaokulunda olduğu gibi okulda da çeşitli katılım haklarınız bulunmaktadır.

Okulda düzenli olarak kendiniz ve çocuğunuz açısından önemli  
olan bilgileri edinebileceğiniz veli toplantıları yapılmaktadır.

Çocuğunuzun gelişimi veya okuldaki mevcut kural ve akışlar hakkında  
sorularınız olduğunda, bu soruları aşağıdaki kişilere yönlendirebilirsiniz:

 Eğitmenler,

 Öğretmenler,

 Sosyal pedagoglar,

 Veli temsilcileri.

Okulla teyitleştikten sonra ders sırasında çocuğunuzu gözlemleme  
imkânınız vardır.

Dosyaları inceleme hakkınız vardır. Bu Berlin Veri Koruma Yasasının 16.  
maddesini esas alır. Ücretsiz başvurunuzu okulunuzda yapabilirsiniz.

Veli temsilcisi olarak seçilme hakkınız bulunmaktadır. Bu sayede velilerin okuldaki 
çıkarlarını koruyabilir ve fikir ve taleplerinizi okulun çeşitli zümrelerinde ortaya 
koyabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgilere okulunuz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bölgesel veli temsilciliği ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz: 
goo.gl/TKTMnc

Okul yolu

Çocuğunuzun gideceği ilkokul genelde 
evinizden bir yürüme mesafesi kadar 
uzakta olur. Bu nedenle çocuğunuz okula 
mümkünse yürümelidir.

Okul yolunu çocuğunuz henüz okula 
başlamadan önce onunla birlikte yürüyerek 
çocuğunuzu yola alıştırın ve onu olası tehlike 
kaynakları hakkında uyararak bunlar üzerinde konuşun.

Böylece çocuğunuza ileride okula nasıl güvenli ve kendi başına  
ulaşmasını sağlayacak güvenli bir okul yolu göstermiş olursunuz.

Okul yolu için kendinize yeterli bir zaman ayırın ve çocuğunuza  
okul girişine kadar eşlik edin. Oradan içeriye siz olmadan girebilir.

Pek çok okulun önünde araç trafiği bir sorun oluşturmaktadır. Mümkünse 
çocuğunuzu okula arabasız götürün. Bu hem sizin hem de diğer herkes için çok  
daha rahat bir yöntemdir. Araba olmadığında çocuğunuzda trafikte nasıl 
davranması gerektiğini çok daha iyi bir şekilde öğrenecektir.

Çocuğunuzun birlikte okula gidebileceği arkadaşları veya okul arkadaşları var mı? 
Okula arkadaşlarla birlikte gitmek iki kat daha eğlenceli olacaktır!

Okul yolunun güvensiz olduğunu düşünüyorsanız bunu okulunuza bildirin.  
Diğer velilerle birlikte Neukölln İdari Bölgesinde (Bezirk Neukölln) daha iyi  
bir güvenlik sağlanması için angaje olabilirsiniz.
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İyi bir başlangıç için çocuğunuzun belirli bir okul donanımına ihtiyacı var. 

Size okulunuzda yapılacak olan ve yaz tatilinden önce davet edileceğiniz 0.veli 
toplantısında ayrıntılı bir malzeme listesi verilecektir. Tam olarak listede yazılmış 
olanları almaya gayret edin. Bunu yaptığınızda çocuğunuz ihtiyacı olan herşeye 
sahip olacaktır.

Listeyi lisanla ilgili nedenlerden dolayı anlamıyorsanız danışma merkezlerinde  
veya Nuekölln’lü Semt Annelerinden (Neuköllner Stadtteilmütter) yardım talep 
edebilirsiniz.

Aşağıdakilere çocuğunuz her durumda ihtiyaç duyacaktır:

Okul çantası

Çocuğunuzun sırtını korumak için çanta alırken çocuğunuzun da yanınızda olması  
ve okul çantasının doğru şekilde oturduğunu test etmesi önerilir. Okul çantasının 
olabildiğince hafif, dayanıklı malzemeden üretilmiş ve çocuğunuzun yaşına ve 
fiziksel ölçülerine uygun olması gerekir.

Reflektörler ile çocuğunuz karanlıkta kolayca fark edilir. Ayrıca çocuğunuzun  
spor eşyaları için yeterince büyük bir spor çantasına da ihtiyacı vardır.

Suluk ve beslenme kabı

Sağlıklı bir kahvaltı ve içecekler çocuğunuzun sağlıklı gelişimi açısından  
çok önemlidir. Bu nedenle çocuğunuzun bir suluğa ve bir beslenme kutusuna  
ihtiyacı olacaktır.

Her ikisinin de güvenli bir şekilde kapatılabilir ve kolayca açılabilir olması  
gerekir. Çocuğunuzun yanında yeterli miktarda yiyecek olması önemlidir. 
Ancak bu şekilde dikkatli ve neşeli bir şekilde okulun öğleden sonra 
programına dâhil olabilir.

Çocuğunuzun beslenme kutusuna şunları koyabilirsiniz: 
doğranmış meyve ve sebzeler, ekmek arası, yoğurt.  
İçecek olarak şekersiz çay veya su koyabilirsiniz. 
Çocuğunuza ne istediğini sorun.

Lütfen tatlılara, limonata, kola veya meyve suyu  
gibi şekerli içeceklere yönelmeyin. Bunları fazla 
tüketmesi çocuğunuzun dişlerine zarar verir.

Okul torbası

Her çocuk okulun birinci günü bir okul torbası olmasından dolayı mutlu olur.  
Bu torbayı küçük hediyeler ve okul malzemeleri ile doldurabilirsiniz. Bunlar  
örneğin renkli kalemler, eğlenceli çıkartmalar, okul yolu için reflektörler ve  
bir miktar şekerleme olabilir.

Çocuğunuzun kişisel eşyalarını lütfen özel bir etiket veya çocuğunuzun adı ile
işaretleyin. Böylece çocuğunuz eşyalarını her zaman kolayca bulabilecektir.

Okul donanımı
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Kütüphaneler
Neukölln’deki kütüphanelerde düşük bir ücret karşılığında farklı kitaplar,  
CD‘ler ve diğer medya ödünç alabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: goo.gl/eZVf8f 

Çocuk ve Gençlik Sağlık Hizmetleri Neukölln (KJGD)
KJGD sizi çocuğunuzun gelişimi ve sağlığı ile ilgili tüm konular hakkında bilgilendirir. 
Bunun için çalışanlar sizi evinizde ziyaret edebilir veya siz Neukölln’de bulunan dört 
KJGD biriminden birine uygun bir tarih ve saatte gidebilirsiniz. Sağlıklı gelişim 
danışmanlığı ile pek çok faydalı ipucu ve öneri de bu kapsamda yer alır. Buradaki 
tüm teklifler sizin için ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: goo.gl/3MEXmv 
veya telefon ile şu numaradan 030 90239 3043

Neukölln Gençlik Dairesi 
Neukölln Gençlik Dairesi çocuğunuzla ilgili her tür konuda başvurabileceğiniz kurumdur.

Ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: goo.gl/4GQ7mr 
veya telefon ile şu numaradan 030 90239 0

Neukölln Okul Dairesi 
Neukölln Okul Dairesi Neukölnn’deki resmi okullardan sorumlu olan resmi dairedir 
ve okul kaydı hakkındaki tüm sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur. 
Pedagojik içerikler hakkında sorularınız varsa lütfen okul veya okul yönetimi ile 
temas kurun.

Ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: goo.gl/ZrcfWH
veya telefon ile şu numaradan 030 90239 0

Neukölln Okul Yönetimi 
Bölgesel okul yönetimi diğer konuların yanında eğitim politikası ile ilgili  
gerekliliklerin yerine getirilmesinden ve şikâyet, çatışma ve kriz yönetiminden 
sorumludur. Okul kaydı veya organizasyonu için lütfen doğrudan okul veya okul 
idaresi ile görüşün.

Ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: goo.gl/kAVxJ6 
veya telefon ile şu numaradan 030 90239 2526

Okul Bölge Veli Komitesi 
Bölge Veli Komitesi velilerin çıkarlarını savunmakla yükümlüdür.  
Her bir okulun genel veli temsilciliği, komiteye iki veli temsilcisi seçer.
 
Bölge veli temsilciliği ile ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: goo.gl/TKTMnc

SIBUZ Neukölln
SIBUZ, okul psikolojisi ve dâhil olma pedagojisi ile ilgili danışmanlık,  
teşhis ve destek hizmetleri verir. Özellikle aşağıdaki konular ele alınır:

 Okula başlama ve okul hayatı 

 Öğrenme zorlukları ve yeteneklerin geliştirilmesi 

 Okuldaki davranış sorunları 

 Okula mesafe 

 Özel pedagojik tespit işlemleri ve dâhil olma pedagojisi ile ilgili geliştirme 

 Krizlerin, şiddet olaylarının veya travmaların yönetilmesi 

Ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: goo.gl/jCEgCS

Okullardaki Ayrımcılığa Karşı Koruma Birimi (ADAS)
Okullardaki Ayrımcılığa Karşı Koruma Birimi bağımsız ve tüm Berlin’e yayılmış  
olan bir kurumdur. Buraya bir okulda ayrımcılığa uğrayan, yani kökenleri, kültürleri, 
dilleri, ten renkleri, dinleri veya dünyaya bakış açıları, cinsiyetleri, cinsel tercihleri 
veya sahip oldukları bir bedensel engel nedeniyle hakarete maruz kalan veya 
dezavantajlar yaşatılan öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm okul çalışanları 
başvuruda bulunabilir.

Ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: adas-berlin.de
veya telefon ile şu numaradan 0800 724 50 67

İletişim önerileri
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http://goo.gl/jCEgCS
http://adas-berlin.de/


Şehir Bölgesi Anneleri 

2004 yılından beri Neuköllnlü olup Alman kökenli olmayan anneler şehir bölgesi 
anneleri olarak eğitilmiştir ve bu anneler göçmen bir kökene sahip olan aileler  
ile Kuzey Neukölln’deki ve Gropiusstadt’taki eğitim kurumları arasında iletişimi 
sağlayan köprüler olarak görev yapmaktadırlar. İlgilenen aileler ev ziyaretleri ile 
yetiştirme, eğitim ve sağlık hakkındaki konularda bilgilendiriliyor. Burada amaç 
anne ve babaların eğitim yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve onların bölgedeki  
çeşitli tekliflere yönlendirilmesidir.

Bütün bilgilere ve tarihlere buradan ulaşabilirsiniz: goo.gl/X8tYtv
veya telefon ile şu numaradan 030 90239 4185

Neukölln’de spor

Neukölln’deki spor ve boş zaman değerlendirme faaliyetleri  
ile ilgili bir özeti burada bulabilirsiniz: goo.gl/XCFtBh

Neukölln’deki okullar

Neukölln’de bulunan bütün okullar ile ilgili bir özeti “Neukölln İlkokul Yapıyor”  
isimli broşürde bulabilirsiniz: goo.gl/JUEyZM

berlinpass – şehri kendin için aç!

Berlinpass sosyal destekler alan Berlinlilere kültür, eğitim, spor ve serbest zaman 
faaliyetlerine daha uygun şartlarda giriş yapma imkânı sunar ve onlara bu sayede 
sınırlı bir gelire sahip olmalarına rağmen Berlin’deki sosyal ve kültürel yaşama 
katılım sağlama imkânını verir. 

Aşağıdaki desteklerden birini alıyorsanız berlinpass’a sahip olabilirsiniz:

 İşsizlik parası II (Hartz IV)

 Sosyal yardım

 Temel destek

 Mültecilik Başvuru Sahibi Destek Kanunu uyarınca destekler

Berlinpass’ın her zaman 12 aylık bir geçerlilik süresi vardır. Berlinpass geçerlilik 
süresini zamanında yenilemeyi unutmayın! Bununla ilgili tüm bilgileri burada 
bulabilirsiniz: goo.gl/ttqVYf 

Geçiş görevlileri

Geçiş görevlileri hem anaokullarında hem de okullar bulunan bağlayıcı  
yetkililerdir. Anaokulu ve ilkokuldan tüm uzmanlar geçişin düzenlenmesini  
ortak bir görev olarak benimserler. Kita ve ilkokul arasındaki işbirliğinin hedefi 
geçişin üstesinden gelinmesi için ailevi becerilerin güçlendirilmesidir. Bunun 
dayanağı, taraf olan tüm pedagojik uzmanların birbirleriyle ve ailelerle iletişiminde 
geniş bir kapsam olmasıdır.

Sosyal alanda işbirlikleri eğitim çalışmasını destekler.

Gesundes Neukölln Uygulaması

Neukölln’deki ailelere yönelik pek çok teklifin özetini 
Gesundes Neukölln uygulamasında bulabilirsiniz.  
Bu uygulama iOS ve Android akıllı telefonlar için 
ücretsiz olarak temin edilebilir: 
 www.gesundes-neukoelln.de

İnternet adresleri zaman zaman değişebilir. Buradaki adresler güncelliğini yitirecek olursa teklifleri bir arama motoru 
yardımıyla da bulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey internete “Neukölln” arama kelimesini girmek.  
Örneğin: “Jugendamt” ve “Neukölln”.26 27

http://goo.gl/X8tYtv
http://goo.gl/XCFtBh
http://goo.gl/JUEyZM
http://goo.gl/ttqVYf
http://gesundes-neukoelln.de/



