Okulla konuşmaya nasıl hazırlanabilirim?
Randevudan önce, anlaşmazlıkla ilgili bütün bilgileri yazın. Ne duydunuz veya ne yaptınız? Okul ne yaptı?
Çocuğunuz size ne anlattı?
Sizin ve çocuğunuz için, bu konuşmanın nasıl iyi bir
sonuç verebileceğini düşünün.
Kendinizi daha emin hissetmek için güvendiğiniz bir
kişiye, sizinle gelip gelemeyeceğini sorun. Bu kişi, sınıfın
veya okulun ebeveyn temsilcilerinden olabilir.

Ebeveyn konuşmasında neye dikkat etmeliyim?

Eğer durum çok kötü ise
Şayet öğrenci; defalarce gerçekleştirilen ebeveyn
konuşmalarına, yapılan sınıf konferansına ve alınan eğitim
önlemlerine rağmen hâlâ sorun yaratıyorsa, okul idaresi
yeni önlemler alır. Bu önlemler de ama; öğrencinin uzun
süreli dersleri rahatsız etmesi, verilen ödevleri yapmaması,
okuldan kaçması veya şiddet uygulaması sonucunda alınır.

Öğretmenin veya okulun, bu sorunla ilgili sizden farklı
başka bakış açısı ve başka bilgileri olabilir. Önce onları dinleyin. Sizin veya öğretmenin de bütün bilgilere sahip olmadığı
veya yanlış anlaşılmaların olduğu gibi durumlar her zaman
mümkündür.
Konuşma esnasında sakin kalmaya özen gösterin. Şayet
sinirlenip kızarsanız, ya ara verilmesini, ya da yeni bir randevu
verilmesini isteyin.

ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZ
Aşağı Saksonya Göçmen Ebeveynler Ağı, (MigrantenElternNetzwerk (MEN) göçmen kökenli çocukların öğretim
şanslarının artırılmasını amaç edinmiştir. Ebeveynlerin rolü
burada çok önemlidir. Ebeveynler Ağı; çocuklarının öğretim
süresince, göçmen kökenli ebeveynleri, bilinçli ve emin olarak
destek verebilmeleri için bu alanda geliştirir.

amfn için geniş bilgi:
Internet: http://www.amfn.de/
Facebook: https://de-de.facebook.com/amfn.ev/

İlişki:
MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen

4. Başka bir okula gönderme

www.men-nds.de

Aşağı Saksonya Göçmen Ebeveynler Ağı ve Bölgesel
Ağlar için geniş bilgi:
www.men-nds.de

1. Bir ay süreyle dersten ve okulun etkinliklerinden
uzaklaştırma
3. Üç aya kadar uzaklaştırma
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Göçmen topluluğunun; ebeveynleri, kuruluşları, kültürlerarası
inisiyatifleri, veli dernekleri - girişimlerinin ağını oluşturur.
Aşağı Saksonya’da; ebeveynlerin sorunlarını, kararların
alındığı, politika, eğitim ve idare alanlarına güçlü bir sesle
ulaştırmayı hedefler. Bu amaçla; sekiz bölgesel ağ, bölgelerde
ve eyalet çapında çalışmaktadır.

Önlemler şunlardır:

2. Sınıf değiştirerek paralel sınıfa gönderme

Ein Netzwerk der
Arbeitsgemeinschaft
Migrantinnen, Migranten und
Flüchtlinge
in Niedersachsen (amfn e. V.)

Kurt-Schumacher-Straße 29, 30159 Hannover
Tel.: (0511) 9215106

Fax: (0511) 9215527

elternnetzwerk@amfn.de

www.men-nds.de

Ebeveynlere bilgiler:

Okulda anlaşmazlıklar

5. Okuldan atma
6. Aşağı Saksonya’da hiçbir okula alınmama
Bütün bu önlemler, yalnız sınıf konferanslarında ve okul
müdürü de bulunuyorsa, kararlaştırılır.

Das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen wird gefördert durch:

Das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen wird unterstützt durch:

Türkçe

Okulda anlaşmazlıklar

Çocuğumun okulda bir sorunu var

Çocuklarla sorunlar olduğunda
okul hangi önlemleri alır?

Günlük okul yaşamında; öğrenciler, öğretmenler ve
ebeveynler arasında her zaman yanlış anlamalar
veya anlaşmazlıklar olabilir. Çok farklı konumların
ve ilgi alanlarının karşı karşıya gelmesi nedeniyle
bu durum normaldir. Şayet çocuğunuzun bir sorunu varsa veya okulun aldığı bir karardan siz memnun değilseniz, hiç zaman kaybetmeden hemen
okulla ilişkiye geçiniz. Anlaşmazlığı bir konuşma
ile çözebildiğinizde çocuğunuza yardım etmiş
olursunuz. Aynı zamanda çocuğunuza da örnek
olursunuz.

Kime başvurabilirim, şayet

1. Öğretmenler, çocuk ile konuşur ve eğitim önlemleri
alırlar

Öğrenciler okulda kurallara uymak zorundadırlar
ve sorumlulukları (örneğin; derslere katılma, ev
ödevleri gibi) vardır. Şayet kurallara uymaz veya
sorumluluklarını yerine getirmez, dersleri rahatsız
eder, başka çocuklara hakaret eder veya çocukları
döverse, okul bir tepki göstermek zorundadır. Okulun hedefi; çocuklar ve gençlerin gelecekte kurallara uymayı ve sorumluluklarını yerine getirmeyi
öğrenmeleridir. Şayet çok büyük bir yanlış davranış
olursa, okul çocukları da cezalandırabilir. Böyle
bir durumda ebeveynlere sorulması ve fikirlerinin
alınması zorunludur.
Bu broşür, siz ebeveynlere doğru adımları
atmanızda yardımcı olacaktır.
Sizin veya çocuğunuzun okulda bir sorununuz
varsa kime başvuracaksınız? Bir çocuk sorun
yarattığında okullar hangi önlemleri alırlar?
Ve siz ebeveynlerin bu konularda fikirleri nasıl
alınır?

Öğrenciler; çok sık kurallara karşı gelirlerse, öğretmen
önce çocukla konuşur. Örneğin; ek ev ödevleri verme, uyarı
konuşması yapma veya çocuğu sınıftan uzaklaştırma gibi
eğitim önlemleri alabilir. Yanlış bir davranış olduğunda
hemen tepki gösterilmesi gerektiğinden ebeveynin önceden
bilgilendirilmesi zorunlu değildir.

biz ebeveynler öğretmenlerin veya okulun kararlarından memnun değilsek?
çocuğum, sınıf arkadaşları veya öğretmenlerle olan sorununu
anlatıyorsa?
biz ebeveynler okuldaki bir durumdan memnun değilsek?

2. Öğretmenler, ebeveynleri konuşma için çağırırlar

Adım adım
Sınıfta sorun
Sınıftaki; bütün soru ve sorunlar için, bu sorunlar
başka öğretmenlerle dahi olsa ilk konuşulacak kişi sınıf
öğretmenidir. Bir konuşma günü ayarlayın ve konuşmaya iyi
hazırlanın. Bu konuşmadan önce sınıfın ebeveyn temsilcisi ile
de görüşebilirsiniz.

Okul ile sorun
Şayet sorununuzu okulda çözemiyorsanız, Aşağı Saksonya
Eyalet Eğitim Dairesi okul psikoloğuna başvurabilirsiniz.
Bu kişiler; ebeveynler ile öğretmenler veya öğrenciler
arasındaki anlaşmazlıklarda, danışmanlık yapar ve
yardımcı olurlar.
(https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/
eltern.schueler/schulpsychologie)

Sınıf öğretmeni ile sorun
Şayet sınıf öğretmeni ile bir anlaşmazlığınız varsa, rehber öğretmen (BeratungslehrerInnen) veya okulun sosyal
danışmanı (Schulsozialarbeiter) ile görüşebilirsiniz. Sosyal
danışmanlar, ebeveynleri anlaşmazlıklar konusunda da bilgilendirirler. Zorlu konuşmalarda yardımcı olur ve yönlendirirler.
Aşağı Saksonya okullarında 1.300 rehber öğretmen vardır.
Özel bir eğitim almış olan bu öğretmenler, sınıf öğretmenleri
veya sınıf arkadaşları ile zor durumda olan öğrencilere
yardım ederler. Sorunları veya bir öğretmene kızgınlığı olan
ebeveynlere de yardımcı olurlar.
Sınıf öğretmeni ile anlaşmazlıklar olduğunda okul müdürüne
de gidebilirsiniz.

Cinsel taciz ve ayrımcılık
Şayet okullarda veya yuvalarda cinsel taciz ve ayrımcılık
olayları olursa Aşağı Saksonya Kültür Bakanlığı’nın danışma
hattını arayabilirsiniz (0511/120-7120)

Eğer çocukların okulda; çok sık sorunları olur veya sorun
çıkarırsa, öğretmenin bir öğrenciyle anlaşmazlığı varsa,
ebeveynleri konuşmaya çağırırlar.
Çoğu anlaşmazlık olayları telefonda da halledilebilir, şayet
halledilmezse o zaman öğretmenler ebeveynleri konuşmak
için okula çağırırlar. Konuşma için iyi hazırlanmak veya
yanınızda birisini götürme ihtiyacı olursa, önceden konunun
ne olduğunu sorun. Endişelenmenize hiç gerek yok! Okulun
istediği, sizinle birlikte anlaşmazlığın nedenini bulmak ve
çözümler aramaktır.
3. Sınıf konferansı toplanıyor
Bir öğrenci ile ilgili çok ciddi anlaşmazlıklar varsa,
okul idaresi sınıf konferansını toplantıya çağırır. Sınıf
konferansına; o sınıfta ders veren bütün öğretmenler, sınıfın
ebeveyn temsilcileri, anlaşmazlığı olan öğrenci ve ebeveyni
katılır. Öğrencinin ebeveynine, bu toplantı için yazılı çağrı
yapılması zorunludur. Sınıf konferansında durumun açıklığa
kavuşmasına çalışılır.

