Faaliyetlerimiz
Okulgezileri, tiyatro ziyaretleri ve müfredat
dısı ögretim ortamlari gibi ögretim yilinda
gerceklesen bircok faaliyeti günlük ögretim
araci olarak kullaniriz.

Bizi burda bulabilirsiniz:

Trafik egitimi
Trafik egitimi cocuklarin yasamalanlarindaki
hareketlerinin sorumlulugunu artirir. Ayrica
yollarda ve sokakta bilincli ve ihtiyatli
davranislarini destekleyip, güvenliklerine
katki saglar.
Huzur
Kisi huzurlu oldugu, güven olusturdugu
ortamda kendini gelistirmek ve ögrenmek
icin daha merakli olur.
X Sorular!?
Herhangi baska bir soru veya ek bilgi talebiniz
icin Astrid Lindgren Okulunun ekibi
hizmetinizdedir.
Yes, we can!
1.sinifin 2.yari semesterinden itibaren
2.cocuklar temel ingilizce egitimi alirlar.
Kapanis
Ilginiz icin cok tesekkürler eder, yapacaginiz
ziyaretten memnuniyet duyariz.

Astrid Lindgren-Schule

Mellinghofer Str.56
45473 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 – 455 40 70
www.astrid-lindgren-mh.de

„Dünyayi degistiren büyük seyler ilk önce

insanlarin hayallerinde
ve düsüncelerindeydi.
Bu nedenledir ki; cocuklardaki yaraticiligi
ve sınırsız hayal gücünü tesvik etmek
önemlidir.“
Astrid Lindgren

Bizim Okulumuz
Astrid Lindgren
Bir mart 2004'ten beri okulumuz adini Astrid Lindgren
olarak tasiyor.
her yil 1 martta bunun icin okulumuzun dogum gününü
kutluyoruz.
Hareket
Hareket bizim icin cok önemli. Bunun icin düzenli olarak
dersimizde hareket alıstirmalarina yer veriyoruz.
Bilgisayar
Birinci dersyilindan itibaren cocuklar ödevlerini
bilgisayar destegiyle yapiyorlar. Ögrenim
programlari ders iceriginin kisisel olarak
derinlistirilmesine yardimci olur.
Takim
Astrid Lindgren okulu takimi, ögretmenlerden,
egitmenlerden ve bir sosyal egitim uzmani, bir sekreter
ve bir hizmetliden olusur.
Veliler
Velilerle koordine calismak bizim icin cok önemli. Mesela
velilerin bizi okuma saatlerinde okuyucu olarak veya okul
gezilerinde yanimizda eslik etmeleri mümkün. Derslerde
de dinleyici olarak yanimizda bulunabilirler.
Destekleme Dernegi
Dernegimiz bizlere özel günler ve kutlamalar yapmamiz
icin her türlü destegi saglar. Dernege giren aidatlar ile
oyuncak, kitap, mobilya ve benzeri satin alimlari
gerceklestirir. Isteyen herkes 20 € senelik aidat
karsiligi dernegimize üye olabilir.

Günlük Faaliyet
Günlük faaliyetimiz saat 8:00 ve 16:00 arasinda
cati katindaki OGS odalarinda gerceklesmektedir.

Haberler
En son haberler icin web sitemizi ve okuldaki
duyuru panolarimizi takip edin lütfen.

Ev Ödevleri
Ev ödevleri konusunda ders icerigine göre destek
uygulanir. Ev ödevleri günlük veya haftalik program
dahilinde verilebilir.

Acik Ögretim
Haftalik program ve toplu atölye calismalari; grup
ve esli calismalar; ayrica farkli egitim
malzemeleri ile ögrenim gündelik ögretim
metodlarimizin parcalarindandir.

Bireysel
Programimizin ana hedefi cocuklarin kisisel olarak
güclü ve zayif olduklari alanlari saptayip, bu
dogrultuda gelisimlerine en dogru destegi
saglamaktir.
Yasgrubu Siniflari
Siniflarimizda ayni seviye ve yasgrubundaki
cocuklar birlikte calisip ögrenim görmektedirler.
Isbirligi
Ögretmenlerin, uzman bakim-egitim personelinin
ve velilerin kolektif (birarada) sorumlulugu altinda,
okul calismalari ve ögrencilerin durumlari düzenli
olarak karsilikli degerlendirilir.
Ögrenmek
Bize göre ögrenmek sadece bilgi edinmek demek
degildir. „Yasamak Ögrenmektir“ deyimi bizim
rehberlik prensibimizdir.
Müzik
Müzik egitim prensibimiz öncelikli olarak müzikten
alinacak keyfi ve neseyi uyandirmak ve
devamliligina tesvik etmektir. Bu nedenle müzikal
deneyimin acilimi, yasam bicimi halini almasi ve
disa vurum becerisinin gelisimi
önceliklerimizdendir.

Tenefüs
Saat 9:30“da cocuklarin 20 dakikalik ilk
alan tenefüsleri vardir. Bunu kahvalti molasi izler.
Ve 11:30“da 15 dakikalik bir tenefüs icin zil
tekrar calar.
Hayat Dolu
Böyle olmayi cocuklar burada ögrenirler.
Bina ve Ayrintilari
Dersliklerimize ek olarak bir ingilizce odamiz,
bilgisayar labrotuvarimiz, müzik ve resim
odalarimiz da mevcuttur. Ayrica alanimizda
cok amacli bir odamiz, bir mutfagimiz ve bir de
spor salonumuz bulunmaktadir.
Sosyal Calisma
Kisisel gelisim ve sosyallesme amaciyla kücük
gruplara bir sosyal pedogogumuz esliginde
egitim destegi verilir.
Hosgörü
Hosgörü, farkiliklar ve demokrasi toplumumuzun
temel degerleridir. Amacimiz bu temel degerleri
erken safhada birlikte, baris icinde güclendirmek
ve gelistirmektir.

