Kleiner Leitfaden der Elternarbeit
für die Schule am Mainbogen
Schule am Mainbogen´ deki veli işlerinin kısa bir
kılavuzu

Saygılı veliler ve veli danışmanları,

elinizde bulunan bilgiler sizin veli danışmanlığı seçimlerinde aday olarak katılmanız
için sizi cesaretlendirmesi yada eğer veli danışmanıysanız, bu dalda aktif olmanız
için elinizdeki imkanları gösterecekdir.
5., 7., ve 9. sınıfın dönem başında bu konu hakkında ilk bilgilerle beraber, veli
danışmanlıgı seçimlerine davetiyede elinize geçecekdir. Seçme ve seçilme hakkını
cocukları Schule am Mainbogen´ye giden bütün veliler sahiptir.
Veli danışmanı okulun velilerini temsil ettiği için, okul ile ilgili yasal konulardada
dinlenme yada konuşma hakkı var.
Veli danışmanının ve okul yönetiminin beraber iyi çalışması, okul atmosferini pozitif
etkiler, buda okuldaki ders koşullarını iyileştirir.
Bizim okulda öğrencilerin eğitimine eşlik eden değişik sahalar (okul yönetimi, öğretmenler, veli danışmanları ve yardım vakfı) arasında güven dolu bir ilişki yaşanıyor.
Veli işleri ile uğraşmak zevklidir!

Veli işlerinin değişik dalları
Velilerin ve okulun birlikte karar vermelerinin önemini Hessenin okul yasası (§§ 100
– 120) belirtiyor. Birlikte kararlaştırma sınıf veli danışmanının ve okul veli
danışmanının yardımıyla gerçekleşiyor. Bunun yanında veliler okul konferensı
sayesinde kararları etkileyebilirler. Velilerin hakları okul yasasında belirtiliyor. Birlikte kararlaştırma-, dinlenilme-, bilgilendirilme ve fikir beyan etme hakları velilerin
hakları olarak geçiyor.
Sınıf veli danışmanı (Klassenelternbeirat)
Sınıf veli danışmanı ve yardımcısı sınıfın velilerinden iki sene icin secilir. Secim 5.,
7. ve 9. sınıfın ilk veliler toplantısında gercekleşir.
Sınıf Veli Danışmanı Seçimi
Beşinci sınıfda sınıf öğretmeni velileri seçime davet eder, sonraki seçimlere o senenin
sınıf veli danışmanı. Yazılı davetiye seçimden 10 gün önce velilere kavuşmuş olması
lazım. Seçim için, bir seçim kurulu belirlenmesi gerekir. Bu seçim kurulunun içinde
bir seçim başkanı, bir protokol yazan ve belki bir değerlendirici bulunmasi lazim.
Seçim başkanı seçime bağlı oyları mesela tahtaya yazabilir.
Sınıf veli danışmanının ve yardımcısının seçimi ayrı ve gizli bir şekilde gerçekleşmesi
lazım. Seçimin sonucunun yazıldığı belge veli danışmanı tarafından muhafaza edilir.
Sınıf veli danışmanının görevleri
•
•
•
•

Sınıfı ilgilendiren konularda velilerin ve öğretmenlerin arasinda bağlantı
kuracak kişi
Vekil olarak sınıfın isteklerini okul veliler danışmanına belirtmek
Veliler toplantılarını organize etmek
Sınıfın velilerini okul veliler toplantısından ve onların yaptıkları işlerden bilgilendirmek

Veliler toplantısı (Elternabend)
Sınıf veli danışmanı, sınıf öğretmeni ile birlikte gerek olduğu zaman, ama en az okulun yarım döneminde bir kere velileri veliler toplantısına davet eder. Bu davetiye
erken bir zamanda, mesela sınıf öğretmeni yardımıyla velilere ulaşması için, öğrencilere dağıtılır. Bu yazıda, veliler toplantısının gerçekleşeceği tarihi, saati ve
konuşulacak konular yer alır.

Veliler toplantısının konuları mesela bunlar olabilir:
• Sınıf öğretmeninden bilgiler
• Sınıf şenlikleri / Noel şenliği
• Okul şenliği
• Veliler işbirliği
• Sınıf gezileri / Günlük geziler / Bilgilendiren geziler

•
•

Sınıf kasası
Okul veli danışmanlığından bilgiler

Veliler toplantısında katılım listesi yaracılığıyla, o akşam katılamayan velileride
konulardan bilgilendirmek lazım. Kısa bir protokol yazılıp, velilere dağıtılmasi faydalı olabilir.

Okul Veliler Danışmanlığı (OVD) (Schulelternbeirat)
OVD seçilen sınıf veli danışmanları ve onların yardımcılarından oluşmaktadır. Her
iki seneye anonim bir şekilde bir danışman seçilir. Schule am Mainbogen´ nin OVD´
sinin başkanlıgı şuan bir başkan ve onun yardımcısından oluşuyor.
Bir okul döneminde OVD´ nin iki kere toplantısı olur ve bunlar 19:30 başlar. Gerek
duyulduğunda daha fazla toplantıda yapılabilir.
Bu toplantılarda okul müdürüde bulunur. OVD birlikte kararlaştırma hakkını
kullanır, böylelikle okul toplantısınında kararlarında OVD´ ninde düsünceleri
sorulur.
OVD´ nin başkanı sınıf veli danışmanlığının yanında şu görevleri üstlenir:
• Okul müdürü, öğretmenler ve veliler arasındaki bağlantı için yetkili kişi
• Okul veliler danışmanlığı toplantısının organizesinde yardım etmek
OVD-Başkanı ve yardımcısı genel konferansda (Gesamtkonferenz) bulunabilirler ve
söz haklarıda var. Genel konferans, okul konferansı ile birlikte okulun pedagoji ve
eğitim dallarının şekillendirilmesinden sorumludur. Okul konferansının üyeleri okulun bütün öğretmenleri, pedagoji dallarındaki işçileri ve okul müdürlüğüdür.

Okul konferansı (Schulkonferenz)
Okul konferansı karar verme vücudu olarak, 5 öğretmenden, 2 öğrenciden ve 3 veliden oluşur. Okul müdürü başkanlığı üstlenir.
Üyeleri 2 sene icin seçilir ve bu süre aracında veliler, öğretmenler ve öğrenciler okul
hayatının soruları üzerine tartışıp kararlara varırlar.
Okul konferansına üye olmak isteyen veliler, OVD´ de üye olmaları gerek değil.
Gönüllü veliler, OVD toplantısında seçilebilirler.
Okul konferansı Hessen´ in okul yasasına göre alttaki konularda karar verebilirler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okul proğramı
Okul ödevleri ve testler
Velilerin ve başka kişilerin dersde yada okul şenliklerinde işbirlikleri
Gönüllü ders
Projeler
Sınıf gezileri
Okulun kendini gösterişi
Okulun muhasebisi
Okul yolu ve öğrenci taşımacılığı

Okul konferansının üyeleri OVD´ nin toplantılarında ve genel konferansdada bulunabilirler.

Okulu aşan velilerin beraber kararlaştırma hakkı
Velilerin beraber kararlaştırma hakkı Schule am Mainbogen´ yı aşıyor. Bizim veliler
danışmanı mesela şehirler veliler danışmanlığında, yani PRO IGS´ de bulunuyorlar.
Burdan bazı üyeler ülke veliler danışmanlığına gönderilebiliyorlar.
Bu konuda daha fazla bilgi istiyorsanız, şu sayfalardan yararlanabilirsiniz: Şehir veli
danışmanlığı (Stadtelternbeirat Frankfurt am Main - STEB): www.steb-ffm.de
Ülke veli danışmanlığı (Landeselternbeirat Hessen - EB): www.leb-hessen.de

Size ihtiyacımız var!
Cocuğunuz size veliler danışmanlığı seçimine yada okul konferansı seçimine davetiye getirirse, lütfen bu toplantılarda bulunmaya çalışın. Malesef çok az sayıda veli
bu konulara ilgi gösteriyor.
Zaman kısıtlıgı yanında çoğu veliler şu soruları kendilerine soruyorlar:
• Herhangi bir seçimde aday olabilirmiyim?
• Benden beklenenleri gerçekleştirebilirmiyim?
• Bunlar benim ne kadar zamanımı alır?
•
Bu ve buna benzer sorular çoğu velilinin bu toplantılara katılmalarını engelliyor. Biz
sizi cesaretlendirmek istiyoruz: Mutlaka veliler toplantısına ve veliler danışmanlığı seçimlerine katılın!
Katılımınız sadece, önemli bilgiler edinmek için değil, cocuklarınız mutlu olacakdır,
onlarla ilgilenip, öğretmenleriyle tanışmak için zaman ayırdığınız için.
Okul velilere muhtaç! Aktif bir veliler danışmanlığı başka velilerinde okulda aktifleşmesini gerçekleştirebilir. Isteğimiz sadece okul şenliklerinde pasta getiren bir veli
işbirliği değil, yada sadece maddi yardım değil, biz sizlerin okul hayatında sorumluluk üstelenmenizi istiyoruz.
Veli danışmanlığı zaman isteyen bir iş olduğu için, ve çoğu veli danışmanlarının özel
hayatlarında işalan oldukları için, bu görevlerin daha fazla velinin üstelenmesi lazım. Sorumluluğu beraber paylaşınca, tek kişi için azalır.
Okul ve velilerin iyi ve samimi bi şekilde beraber çalışması, okul hayatını pozitif etkiler ve böylelikle okulun üyeleri kendilerini okul hayatında daha iyi hissederler.

Okul hayatını etkileme şansınızı kullanın
Çocuğunuz veliler danışmanlığı seçimi davetiyesini eve getirirse: Çekinmeyin!
Toplantıya gidin! Siz seçim için aday olmak istemiyorsanız bile, oyunuzu kullanın.
Bu sizin hakkınız ve bi taraftanda veli olarak göreviniz, okulda yada başka resmi

makamlarda çocuklarınızın isteklerini gerçekleştirmek için vekil olacak kişileri belirlemek.
Umarız fark etmişsinizdir, okul hayatına herkez kendine göre kabiliyetiyle gerekiyor.
Veli danışmanı olmak istiyorsanız, daha okulda şahsi bilgiler edinebilirsiniz ve okulu
kendi düşüncelerinizle etkileyebilirsiniz. Ilgi, samimiyet ve pozitif istekle başarılı bir
işbirliğimiz olabilir.

