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ÖNSÖZ  

Broşürdeki okuyacağınız Rixdorfer okul kurallarını öğrenciler, 

veliler ve eğitmenler birlikte düzenlediler. Bunu yaparken 

önemsenen husus, okuldaki ve de okulla ilgisi olan herkesin ilgi 

alanına hitap etmek ve ciddiye almaktı.  

Yetişkinler ve çocuklar birbirleriyle konuşup tartıştı ve sonuçta 

okuyacağınız kurallara karar kıldılar. Bu konudaki konuşma ortamı 

ve kararlar demokratik bazda gerçekleşti. 

Okulda kendimizi iyi hissedebilmemiz için, saygın bir ortam için ve 

sevecen tavırlarla birbirimize yaklaşabilmemiz için hepimiz 

sorumluluk taşıyoruz. Ancak bu vasıflarla iyi bir öğrenme ve 

çalısma ortamının olabileceği kanaatindeyiz.  

Bundan dolayı okuldaki tüm gruplar için kurallar hazırlandı. 

Kurallara uymada birbirimize dikkat etmeyi, karşılıklı yardım 

etmeyi ve birbirimize örnek olmayı hedefliyoruz. 

Berlin, Kasım 2008  

1. Herkesin uyması gereken kurallar: 

 Çocuklarımızın okulumuzda iyi bir öğrenim yapabilmeleri 

için hepimizin ( yetişkinler ve çocuklar) yeni kurallara 

uyması önemli ve şarttır. 

 Hepimiz kurallara uymadığımız takdirde, bunu dürüstçe 

belirtir ve sonuçlarına da katlanmamız gerekir. 

 Kuralları çiğnediğimiz takdirde, okul gruplarının ( veliler, 

öğrenciler ve öğretmenler) önceden karar vermiş olduğu 

sonuçlarına da razı olmak zorundayız. 

 Biz pädagoglar olarak çocuklardan hangi davranış biçimleri 

bekleniyor, somut bir şekilde anlatırız. Yasakların öğrenciler 

için sebeblerini anlatır, olumlu davranışlarını da överiz. 
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 Veliler olarak çocuklarımızın iyi davranışlarını destekler, 

kötü davranışlarını da eleştiririz. Çocuklarımıza eleştiri 

sebeblerimizi sakin bir şekilde, sukunetle anlatırız.  

2. Karşılıklı geçim 

Herkes için geçerli kurallar 

 Okulumuzda herkes birbiriyle güven içinde ve iyimserlikle  

geçinmeyi öğrenmelidir. 

 Hepimiz ( öğretmenler, eğitmenler, veliler ve de öğrenciler) 

birbirimize saygıyla ve birbirimizi ciddiye alarak davranırız. 

Hepimiz sevecen, yardımsever ve anlayışlı bir şekilde 

birbirimize saygıyla yaklaşırız. 

 Herkesin ( yetişkinler ve çocuklar) kendine has bir görüşü ve 

bakış açısı vardır. Bu yüzden herkesin aynı şekilde ciddiye 

alınması ve dikkatle dinlenmesine özen gösterilmesi gerekir. 

Ancak bu şekilde sorunları ve daha büyük problemleri 

çözebilme imkanına sahip olabiliriz. 

Öğrenciler için kurallar: 

 Hepimiz barış ortamı içinde öğrenir ve birlikte oynarız. 

 Kimseyi tehdit etmez, küfürlü konuşmaz ve birbirimizin 

gururunu rencide edecek kelimeler veya cümleler 

kullanmayız. Birbirimize tükürmenin, alay etmenin, küçük 

düşürmenin ( mesela kişinin dış görünümüyle ilgili) ne kadar 

yaralayıcı ve çirkin davranışlar olduğunu biliyor ve 

yapmıyoruz. 

 Kimseye çok uzun süre dargın kalmıyor, affetmesini de 

biliyoruz. 

 Birine karşı çirkin davranışlarda bulunmuşsak (küfür, 

iktirme, tükürme, tokat, aşağılamak gibi) o kişiyle mutlaka 

konuşup, özür diliyor ve bağışlamasını umuyoruz. Saldırıya 

veya sözel tahrike uğrayan çocuk da küfürle veya şiddetle 
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karşılık vermemeli, bu sorunu çözebilecek olan kişileri 

aramalıdır (mesela „Streitschlichter“ ). 

 Kavgayı veya problemlerimizi konuşmayla çözüme 

kavuşturmaya çalışmalıyız. Şayet bu konuda yardıma 

ihtiyacımız olacaksa, sınıf sözcüsünü, öğretmeni veya „ 

Streitschlichter“ yani kavga çözümleyicilerini de yardıma 

çağırırız. Dil sorunu yaşanıyorsa da „Kültürler arası 

moderasyon „ ekibinden yetkili birini çağırırız 

(Interkulturelle Moderatoren IKM). 

 Oyun oynarken hiç bir çocuğu dışlamıyoruz. Şayet 

oynadığımız oyunumuz çoktan başlamışsa, yeni katılmak 

isteyen çocuk beklemek zorunda. Fakat daha sonradan 

aramıza katılabilir. 

 Grubun içerisinde hepimizin anlıyabileceği bir dille 

konuşuruz. Normalde bu dil almancadır, özellikle de alman 

çocuklar aramızda bulunuyorsa. K- sınıflarından çocuklar 

aramızdaysa da tercüme etmeye çalışırız. 

 Büyük çocuklar küçüklere yardım etmelidir. Onları 

desteklemeli ve iyi davranmalıdırlar. Küçüklerde kendilerine 

dikkat etmeli ve sorumluluk öğrenmelidirler. 

 Herkes birbirine öğrenme konusunda yardım etmelidir. Fakat 

sınavlarda herkes kendi başına çalışmalıdır. 

 Bize ait olmayan eşyaları bulduğumuz takdirde almıyoruz, 

sekreterliğe gidip teslim ediyoruz. 

 

3. Okul ve okul bahçesi 

Herkes için geçerli kurallar 

 Öğrenciler, öğretmenler, eğitmenler ve veliler hepbirlikte 

temiz ve düzenli bir okul ve okul bahçesi için sorumluluk 

taşırlar. 
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 Tüm okul binasını ( tuvaletleri, duvarları, tavanları, kapıları 

ve koridorları) temiz tutuyor ve çöpleri çöp kutularına 

atıyoruz. Şayet çöpleri ayrı ayrı çöp kutularına dökmemiz 

gerekiyorsa buna da özen gösteriyoruz. 

Tuvalet kuralları tuvaletlerde asılıdır. 

 Bitkilere özen gösteriyor, onları koparmıyoruz, çünkü onlar  

da birer canlı ve de her ortamı süsleyen güzelliğe sahiptirler. 

Eğitmenler için geçerli kurallar   

 Eğitmenler olarak tuvalet kağıtlarının, sabunun ve el kurutma 

kağıtların sınıflarda bulunmasına dikkat ediyoruz. 

 

4. Çocuklara destek ve teşvik 

Herkes için geçerli kurallar 

 Çocuk eğitiminde tüm pedagoglar ve veliler aktifdirler. 

 Çocuklar zevk alarak öğrenmelidir ve aynı zamanda da 

öğrenmeyi ciddiye almalıdırlar. 

 

Veliler için kurallar 

 Bizler veli olarak çocuklarımızı öğrenme konusunda 

destekliyor, çocuklarımızın okullarından getirdikleri 

tavsiyeleri de ciddiye alıyoruz. 

 Çocuklarımıza övgü dolu sözler söylüyor ve ilgi 

gösteriyoruz. Çocuklarımızla konuşuyor, onları can kulağıyla 

da dinliyoruz. 

 Çocuklarımızı evde elimizden geldiği kadarıyla ev 

ödevlerinde destekliyor, ev ödevlerini yapıp yapmadıklarını 

da kontrol ediyoruz. Çocuklarımızın okulda aktif çalışmaları 

için cesaret veriyoruz. 
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 Okul tenefüsleri için çocuklarımıza sağlıklı yiyecekler ve 

yeterli miktarda da içecek veriyoruz ( bol meyve- sebze, az 

şeker). 

 Okul dışında çocuklarımıza boş vakitlerini güzel 

değerlendirebilmeleri için çeşitli sunumlarda bulunuyoruz 

(mesela müzeye gitme, parkta dolaşma, farklı yeni yerleri 

gezip görme gibi). 

Eğitmenler için kurallar 

 Öğretmenler ve eğitmenler birbirleriyle düzenli ve işbirliği 

içinde çalışırlar. Geliştirdikleri ekip çalışması çerçevesinde 

biraraya gelip, çocuklarla olan çalışmaları hakkında 

birbirlerine bilgi alış verişinde bulunurlar. 

 Çeşitli yöntemlerle ( metotlarla) öğrencilerin yeteneklerini 

destekler, daha iyi öğrenebilmeleri için elimizden geleni 

yaparız. 

 Öğrencilerin hem ders hem de sosyal başarılarını övgüyle 

ödüllendiririz. 

 Çocukların en iyi şekilde destekleyebilmek için okula bağlı 

olmayan çeşitli kurumlarla ( mesela Quartiersmanagement, 

LebensWelt, Mondeo, Polis v.b.) birlikte çalışırız.  

 Öğretmenler velileri ve çocukları anlaşılır bir tarzda not 

değerlendirme kurallarında bilinçlendirirler. 

 Tüm egitmenler haftada bir kez sınıf heyetinin biraraya 

gelmesine özen gösterirler. Bu toplantıların önemi çocukların 

sosyal eğitimini ve belirli durumları konuşabilmek içindir. 
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5. Okul ve veliler arasında diyalog ve iş birliği 

 Veliler ve pedagoglar birbirleriyle düzenli şekilde bağlantı 

kuruyor, konuşuyor ve bilgi alışverişinde bulunuyorlar. 

Veliler için kurallar 

 Biz veliler sürekli ve düzenli olarak okuldan gelen 

mektupları kontrol ediyor, ev ödevi defterlerinde de bize 

yazılmış yazılara dikkat ediyoruz. 

 Pedagoglara destek veriyor, kendi düşünce ve çözümlerimizi 

de onlarla paylaşıyoruz. 

 Okul faaliyetlerine kendiliğimizden yardımlarımızı 

sunuyoruz, özellikle bayramlarda, toplantılarda, spor 

derslerinde ( mesela yüzme). Planlanan gezilere de 

katılıyoruz. 

 Çocuklarımızı saatinde okula getiriyor ve de okuldan 

alıyoruz. Öğretmen, eğitmen veya okul moderatörlarıyla olan 

terminlerimize de zamanında geliyoruz. Terminlerimizi 

önceden birlikte belirliyoruz. 

 Düzenli olarak veli toplantılarına katılıyoruz. 

 Çocuklarımızı okul dışındaki davranışlarını olumsuz yönde 

etkileyebilecek olan etkenleri pedagoglara bildiriyoruz. 

 Eğitmen ve pedagoglara, öğretmen ve okul moderatörlerine, 

kadin veya erkek saygı duyuyor, ayrım yapmıyoruz. 

 Bizler veliler olarak karşılıklı yardımlarımızı birbirimizden 

esirgemiyoruz. 

 Şiddet konusunda hassas ve şiddeti görmemezlikten 

gelmiyoruz. 
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Eğitmenler için kurallar 

  Velilerle mümkün olduğu kadar verimli çalışabilmemiz ve 

irtibatta  olabilmemiz için, elimizden geleni yapmaya 

çalışacağız. 

 Velilerin sorunlarını ciddiye alır, onları çocuklarının 

problemleri, sıkıntıları, gelişimleri ve aynı zamanda olumlu 

davranışları hakkında da bilgilendiririz.  

 Velilere, çocuklarına öğrenim ve öğrenme konusunda nasıl 

destek olabileceklerine dair bilgilerimizi sunariz. 

  Tüm veliler termin yaparak derse katılma hakkına sahiptir. 

6. Kültürler arası sosyal danışmanlık ekibinden 
destek 

 Biz kültürler arası sosyal danışmanlık ekibi olarak velilerin 

diyalog problemlerine çözüm getirmeye çalışıyoruz. 

 Eğitim konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

 Şayet öğrencilerle ilgili sorunlar varsa, bunu ilk önce 

öğretmenlerle konuşup, öğretmenin onayıyla, velilere 

bildiriyoruz. 

 Veli ve öğrencileri öğretmenlerle ilgili sorunlarda 

destekliyoruz. Aynı şekilde öğretmenleri de velilerle ve 

öğrencilerle ilgili sorunlarında destekliyoruz. Veliler de 

kendi aralarında sorun yaşarlarsa şayet, aynı şekilde onlara 

da yardım etmeye çalışıyoruz. 

 Bizler okuldaki diyaloğun daha iyi olması için uğraş 

veriyoruz. 

7. Sekreterlik için kural 

 Okula yazılan her yeni öğrenci için sekreterlikten “Kültürler 

arası moderasyon ekibi“ broşürü verilecektir. 

 


